
Nepalaid garām MARTĀ
Uzzini vairāk – www.jkp.lv

Laika gaitā pasākumu plānā var būt papildinājumi un izmaiņas

Jēkabpils Tautas nams, Vecpilsētas laukums 3

4.–30.03. Unas Kukles radošo darbu izstāde „Es izvēlos dzīvot” Bez maksas

4.03.
11.03.
18.03.

14.30 Senioru deju nodarbības Bez maksas

8.03. 18.00 A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas un J. Norviļa Madonas mūzikas 
skolas kamerorķestru koncerts Bez maksas

12.03.
13.03.
14.03.

18.00 KINO MĪTNE
Filma „Klases salidojums”
Režisors – Adrejs Ēķis 

3 €,
JTN kase

15.03. 17.00

15.03. 19.00
Grupas „Starpbrīdis” un Gitas Muižnieces debijas albuma „Mums 
rītdiena ir” prezentācijas koncerts. Biļetes Jēkabpils Tautas nama kasē un 
restorānā „Oāzē”. Biļetes cena iepriekšpārdošanā 2 €, pasākuma dienā 3 €.

2 €, 3 €,
JTN kase, restorāns „Oāze”

15.03. 22.00 Balle ar grupu „Starpbrīdis” un DJ Pitch. 
Biļetes un galdiņu rezervācija Jēkabpils Tautas namā. Biļetes cena 3 €.

3 €,
JTN kase

19.03. 11.00 Jēkabpils pilsētas un novadu skolu zēnu koru, 5.–9. klašu koru un 
skolu jaukto koru konkursa I kārta Bez maksas

24.03. 15.00 Iluzionists Edžus burvju triku priekšnesumā „Arī tu to spēj”
5 €,

Biļetes ekase.lv, 
pasākuma dienā JTN kasē

29.03. 11.00 Jēkabpils pilsētas un apriņķa mazo vokālistu konkurss „Cālis 2019” Bez maksas

Krustpils kultūras nams, Rīgas iela 212

4.03. 12.00 Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate Bez maksas

9.03. 19.00 Ivo Fomina jubilejas koncerts „Vēlreiz un vēlreiz” 10 € – 18 €,
„Biļešu Paradīze”

16.03. 17.00 Mūzikas un dejas izrāde „Māsa Kerija” 15 € – 22 €,
„Biļešu Paradīze”

21.03. 14.00

Senioru deju vakars ar grupu „Kreicburgas ziķeri”.  
Ieeja bez maksas, iepriekš piesakoties pa tel. 22018831. 

Pasākums tiek organizēts projekta 
„Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” ietvaros

Bez maksas

22.03. 17.00 Rutas Šenbergas grāmatas „Cilvēku un māju likteņi” atvēršana. 
Rīko Jēkabpils pilsētas bibliotēka.

Bez maksas

23.03. 17.00 Tautas deju kolektīva „Kauranieši” 25 gadu jubilejas koncerts Bez maksas

29.03. 16.00 Leļļu teātra izrāde „Sapņu kuģis” 2 €, 3 €,
KKN kase

30.03. 17.00 Komēdija divos cēlienos „Precēta vīrieša mīlas dēkas”. (St. Pēterburga) 12 € – 20 €,
„Biļešu Paradīze”

Pie pieminekļa represiju upuriem Rīgas ielā

25.03. 12.00 Komunistiskā genocīda upuru atceres pasākums Bez maksas

Kena parka estrāde
9.03. 12.00 Slāvu tautas tradicionālie svētki „Masļeņica” Bez maksas

Pasākumu laikā iespējama fotografēšana un filmēšana. Fotogrāfijas var tikt izvietotas Jēkabpils Kultūras pārvaldes mājaslapā www.jkp.lv 
sadaļā „Galerija”, kā arī www.draugiem.lv un facebook.com. Pasākuma apmeklētājiem ir tiesības iebilst par fotogrāfiju izvietošanu.
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04.–30.03. 
Unas Kukles radošo darbu izstāde 

„Es izvēlos dzīvot”

9.04.  
Ivo Fomins.  

Pavasara tūre

04.03.–30.03.  
Gitas Cankales gleznu izstāde  

„Burbuļi”

24.03. 
Iluzionists Edžus burvju triku 
priekšnesumā „Arī tu to spēj”

29.03. 
Leļļu teātra izrāde  

„Sapņu kuģis”

29.03.  
Jēkabpils pilsētas un apriņķa mazo 

vokālistu konkurss „Cālis 2019”

08.03. A. Žilinska Jēkabpils mūzikas 
skolas un J. Norviļa Madonas mūzikas 

skolas kamerorķestru koncerts

16.03. 
Mūzikas un dejas izrāde 

„Māsa Kerija”

23.03.  
Tautas deju kolektīva „Kauranieši”  

25 gadu jubilejas koncerts 

Jēkabpils Tautas namā 12.03. – 15.03. Filma „Klases salidojums”



Tu vēl neesi bijis nodarbībās?
Tad nāc, pievienojies!

Nepalaid garām MARTĀ

Programmas mājas lapa www.latlit.eu; par Eiropas Savienību: www.europa.eu

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu pilnībā atbild Jēkabpils pilsētas pašvaldība,  
un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Nodarbības bērniem „Nāc, pievienojies!”

Uzzini vairāk – www.jkp.lv

Kopējās projekta izmaksas ir 176  680,75  EUR.  Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 
150  178,64  EUR. Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžets šajā projektā sastāda 37  710,27  EUR, t.  sk. 32  053,72  EUR ES 
finansējums.

Katru piektdienu no plkst. 15.00 līdz plkst. 16.00 Jēkabpils Galvenajā Bibliotēkā Bērnu literatūras nodaļā notiek 
atvērtās nodarbības „Nāc, pievienojies!”. Nodarbības tiek organizētas Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas 2014.–2020. gadam līdzfinansētā projekta „Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu 
bērnu sociālās integrācijas veids” jeb OPEN UP Nr. LLI-263 ietvaros.

Spēļu nodarbības tiek organizētas 20 mēnešu ietvaros līdz pat 2019. gada novembrim. 
Plašāka informācija par nodarbībām – Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājas lapā www.jgb.lv vai zvanot uz tālr. 29113614 

(Ilona).

1.03. Radošās darbnīcas „Sagaidot pavasari”

8.03 Viktorīna, radošās darbnīcas „Starptautiskā sieviešu diena”

15.03 Zini vai mini? Grāmatas pret internetu!

22.03 Starptautiskā Laimes diena! Kas Tevi dara laimīgu?

29.03 Iepazīsim mūsu bibliotēkas mājaslapu!

Pasākumu laikā iespējama fotografēšana un filmēšana. Fotogrāfijas var tikt izvietotas Jēkabpils Kultūras pārvaldes mājaslapā www.jkp.lv 
sadaļā „Galerija”, kā arī www.draugiem.lv un facebook.com. Pasākuma apmeklētājiem ir tiesības iebilst par fotogrāfiju izvietošanu.
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Drīzumā APRĪLĪ
2., 3., 4.04. 18.00

Spēlfilma „1906” Jēkabpils Tautas namā
05.04. 15.00

17.00

07.04. 17.00 Koncertprogramma bērniem „Varde par solisti” Krustpils kultūras namā

26.04. 14.00 Izrāde bērniem „Kaka un pavasaris” Jēkabpils Tautas namā
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Laika gaitā pasākumu plānā var būt papildinājumi un izmaiņas

Jēkabpils Galvenā bibliotēka, Rīgas iela 212

1.03.–30.03.

Izstāžu cikls: Latvijas nacionālo kultūras, izglītības un zinātnes institūciju 100. gadadiena
3.izstāde „Latvijas Mākslas akadēmija”

Tematiska izstāde „Apstājies, mūsdienu cilvēk, Un ieklausies vēstures soļos…”

Tematiska izstāde „Pasaules kaķu diena”

Izstāžu cikla „Latvijas 15 gadi Eiropas Savienībā” 3. izstāde „Latvijas pirmie soļi ES”

4.03.–30.03. Gitas Cankales gleznu izstāde „Burbuļi”

8.03. 16.00 Tikšanās ar mākslinieci Gitu Cankali

Bērnu literatūras nodaļa, Rīgas iela 212

1.03.
8.03.

15.03.
22.03.
29.03.

15.00–16.00

Atvērtās projekta „OPEN UP” nodarbības
Sagaidot pavasari
Starptautiskā sieviešu diena
Zini vai mini!
Starptautiskā Laimes diena
Iepazīsim mūsu bibliotēkas mājaslapu

1.03.–30.03.
Plaukta izstāde „2018. gada lasītāko grāmatu tops”

Plaukta izstāde „Dzejniekam un rakstniekam VILIM PLŪDONIM – 145”

Jēkabpils pilsētas bibliotēka, Vecpilsētas laukums 3

27.02.–27.03. Latvijas Valsts vēstures arhīva ceļojošā izstāde „Kurzemes un Zemgales hercogs Jēkabs 
(1610–1681) un viņa laikmets”

1.03. Jauno grāmatu diena

5.03.–30.03. Izstāžu cikla „Latvijas kultūras kanons – izcilākās nacionālās kultūras vērtības” 66. 
izstāde „Vizuālā māksla. Ģederts Eliass (1887-1975). Pie akas (~1935)”

Bērnu literatūras nodaļa, Pasta iela 39

1.03.–30.03.
Grāmatu skate „Leļļu princese Bārbija”

Plaukta izstāde „Burtiņi spēlējas”. Dzejniecei Leontīnei Apšeniecei – 80

6.03. 15.00 Lasīšanas pulciņa nodarbība

7.03.
14.03.
21.03.
28.03.

Mīklu maratons „Pūcīšu ceturtdienas”


