Nepalaid garām APRĪLĪ
Uzzini vairāk – www.jkp.lv

Jēkabpils Tautas namā
7.04. plkst. 17.00
Koncertprogramma bērniem
„Vardi par solisti”

11.04. plkst. 19.00.
Parodists Andrejs Barinovs ar
programmu „Viens par visiem”

13.04. plkst. 12.00
Rakstu svētki
„Ornamenti un dabas krāsas”

17.04. plkst.12.30
Tikšanās ar Liegu Piešiņu
un Arno Jundzi

2.–5.04.
Filma „1906”

21.04. plkst. 12.00–14.00
Pavasara saulgriežu svinēšana
pasākumā “Saules aplis”.
Koncerts, radošās darbnīcas u.c.

26.04. plkst.14.00
Izrāde bērniem un vecākiem
„Kaka un pavasaris”

27.04. plkst. 17.00
Tautas deju kolektīva „Delveri” koncerts
„Savu prieku izdejot”

30.04. plkst. 16.00
Tikšanās ar igauņu dzejnieku Contra
un latviešu dzejnieku, tulkotāju
Guntaru Godiņu

15.–18.04.
Filma „Blakus”

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.

Nepalaid garām APRĪLĪ
Uzzini vairāk – www.jkp.lv
Jēkabpils Tautas nams, Vecpilsētas laukums 3
1.04.–30.04.

Unas Kukles radošo darbu izstāde „Es izvēlos dzīvot”

Bez maksas

2.–4.04.

18.00

5.04.

15.00;
17.00

6.04.

16.00

BJC vokālā ansambļa „Kamolītis” 20 gadu jubilejas koncerts „Riti,
dziesmu kamolīti!”

Bez maksas

12.04.

18.00

YAMAHA mūzikas skolai – 10. Audzēkņu koncerts

Bez maksas

15.–18.04.

18.00

KINO MĪTNE
Režisores Alises Zariņas debijas pilnmetrāžas filma „Blakus”

17.04.

10.30

Bibliotēku nedēļa. Tikšanās ar Liegu Piešiņu un Arno Jundzi
„Konspektējam kultūru” par vērtībām, kas latviešiem nozīmīgas

21.04.

14.30

Animācijas filma „Lote un pazudušie pūķi”

26.04.

14.00

Izrāde bērniem un vecākiem „Kaka un pavasaris”

30.04

16.00

Tikšanās ar igauņu dzejnieku Contra un latviešu dzejnieku, tulkotāju
Guntaru Godiņu. Saruna par Contras dzejas izlasi „Tik grūti ir būt
latvietim”.

KINO MĪTNE
Spēlfilma „1906”
Režisors: Gatis Šmits

2 €,

16+

Jēkabpils TN kase

3 €,

Jēkabpils TN kase

Bez maksas
2 €,

Jēkabpils TN kase

5 €,

„Biļešu Paradīze”

Bez maksas

Krustpils kultūras nams, Rīgas iela 212
4 € – 8 €,

7.04.

17.00

Koncertprogramma bērniem „Vardi par solisti”

11.04.

19.00

Parodists Andrejs Barinovs ar programmu „Viens par visiem”

13.04.

12.00

Rakstu svētki „Ornamenti un dabas krāsas”

12.00

Bibliotēku nedēļa. Tikšanās ar žurnāla „Ilustrētā Junioriem”
redaktori Līvu Romani

13.30

Bibliotēku nedēļa. Tikšanās ar žurnāla „Ilustrētā Zinātne” redaktori
Dinu Bēmu un Latvijas Universitātes ģeologu Māri Krievānu

17.00

Tautas deju kolektīva „Delveri” koncerts „Savu prieku izdejot”

24.04.

27.04.

„Biļešu Paradīze”

10 € – 15 €,

„Biļešu Paradīze”

2 €,

Krustpils KN kase

Bez maksas

2 €,

Krustpils KN kase

Kena parka estrāde
Pavasara saulgriežu svinēšana pasākumā „Saules aplis”

21.04.

12.00–14.00

7.04.

12.30

Koncerts Jēkabpils Romas katoļu baznīcā

Ieeja par ziedojumiem

14.04.

18.00

Pūpolu svētdienas koncerts Jēkabpils Sv. Miķeļa ev. lut. baznīcā
„Gaisma un ēnas”

Ieeja par ziedojumiem

Bez maksas

Baznīcas

Laika gaitā pasākumu plānā var būt papildinājumi un izmaiņas

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.

Nepalaid garām APRĪLĪ
Uzzini vairāk – www.jkp.lv
Jēkabpils Galvenā bibliotēka, Rīgas iela 212
25.03–07.04.

Balsošana par Latvijas Gada monētu 2018

Bez maksas

1.04.–29.04.

Ceļojošā izstāde „Pimens Pančenko – grāmata par ceļojumiem un mīlestību”

Bez maksas

2.04.–29.04.
5.04.

16.00

15.04.–29.04.
23.04.

17.00

25.–26.04.
27.04.

12.00

Izstāžu cikls: Latvijas nacionālo kultūras, izglītības un zinātnes institūciju 100. gadadiena.
4. izstāde „Latvijas Nacionālais teātris”
Izstāžu cikls: Latvijas 15 gadi Eiropas Savienībā. 4. izstāde „2019. gada 25. maija Eiropas
Parlamenta vēlēšanas Latvijā”

Bez maksas

Ceļojošās izstādes „Pimens Pančenko – grāmata par ceļojumiem un mīlestību” atklāšana

Bez maksas

Veselības nedēļa Jēkabpilī. Tematiska izstāde „Tava garīgā veselība”

Bez maksas

Tematiska izstāde „Atnāca Lieldiena dziedādama, Zelta zīlītes bārstīdama...”

Bez maksas

Saruna ar Silviju Strušeli „Pozitīvs skatījums uz sevi un dzīvi”

Bez maksas

Bibliotēku nedēļa. Akcija „Aklais randiņš ar grāmatu”

Bez maksas

Bibliotēku nedēļa. Interešu apvienības „Literāts” nodarbība

Bez maksas

Bērnu literatūras nodaļa, Rīgas iela 212
02.04.–29.04.

Plaukta izstāde „Skaistās Lieldienas”

Bez maksas

04.04.–29.04.

Plaukta izstāde „Rakstniekam Jānim Širmanim – 115”

Bez maksas

Atvērtās projekta „OPEN UP” nodarbības.
Joku diena
Lieldienu prieks
Nāc un izveido savu bibliotēku

Bez maksas

12.04.–29.04.

Plaukta izstāde „Mākslas jeb Mākslinieku diena”

Bez maksas

23.04.–26.04.

Plaukta izstāde „Bibliotēku nedēļa”

Bez maksas

Bibliotēku nedēļas radošā darbnīca „Mana grāmatiņa”

Bez maksas

5.04.
12.04.
26.04.

26.04.

15.00–
16.00

10.00

Jēkabpils pilsētas bibliotēka, Vecpilsētas laukums 3
5.04.
23.–27.04.
29.04.

17.00

3.–30.04.

Jauno grāmatu diena

Bez maksas

Bibliotēku nedēļa. Akcija „Mana grāmata”, grāmatu plaukts „Izlasi arī tu!” / iesaka lasītājs,
grāmatu izstāde „No grāmatas CV”

Bez maksas

Bibliotēku nedēļa. Stāstu pēcpusdiena „Es + mana grāmata = pārmaiņas”
(Bibliotēku nedēļas noslēgums)

Bez maksas

Literatūras izstāde „Vizuālā māksla. Niklāvs Strunke (1894–1966). Cilvēks, kas ieiet istabā (1927)”
Bez maksas
Izstāžu cikla „Latvijas kultūras kanons – izcilākās nacionālās kultūras vērtības” 67. izstāde

Bērnu literatūras nodaļa, Pasta iela 39
3.04.

15.00

4., 11., 18., 25.04.

Lasīšanas pulciņa nodarbība

Bez maksas

Mīklu maratons „Pūcīšu ceturtdienas”

Bez maksas

Biedrības „Cerību sala” audzēkņu rokdarbu skate „Neveiklo, bet čaklo pirkstiņu darbi”
1.–30.04.

Plaukta izstāde „Vika Pasaku pasaulē” /rakstniekam Viktoram Kalniņam (Vikam) – 80/

Bez maksas

Plaukta izstāde „Lieldieniņa gaiša nāca!”
Laika gaitā pasākumu plānā var būt papildinājumi un izmaiņas

Drīzumā MAIJĀ
4.05.

Nacionālo bruņoto spēku (NBS) militārā parāde, grupas „Līvi” koncerts

11.05.

Krustpils kultūras nama 60 gadu jubilejas koncerts

25.05.

Dižkoncerts „Sanākam, sadziedam, sasadancojam!”

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.

Nepalaid garām APRĪLĪ
Uzzini vairāk – www.jkp.lv

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas bērnu literatūras
nodaļa aicina: „Nāc, pievienojies!”
Katru piektdienu no plkst. 15:00 līdz plkst. 16:00 Jēkabpils Galvenā 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.

Tu vēl neesi apmeklējis nodarbības?
Nāc, pievienojies!
05.04.

Joku diena – mīklas, testi

12.04.

Lieldienu prieks! – radošās darbnīcas

26.04.

Nāc un veido savu bibliotēku! (Bibliotēku nedēļas
ietvaros) – radošās darbnīcas

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).
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.
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.
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.

