Nepalaid garām VASARĀ
Uzzini vairāk – www.jkp.lv

01.06. plkst. 11.00
Bērnu svētki
„Pasaku mežā”, koncertprogramma
„Mīļdziesmiņas”

23.06. plkst. 22.00
Līgo nakts zaļumballe kopā ar grupu
„Zelmeri PRO”

26.06. plkst. 20.00
Stāstu vakars kopā ar grupu „Saucējas”
un UNESCO Latvijas Nacionālās
komitejas Vasaras skolas dalībniekiem

20.07. plkst. 20.00
Klaipēdas Valsts muzikālā teātra opera
„Parīzes Dievmātes katedrāle”

21. 07.plkst.15.00
Koncertuzvedums bērniem un ģimenēm
„Saldumu Impērija”

10.08. plkst. 17.00
Starptautiskais tautas mākslas festivāls
„Lustes Jēkabpilī”

JĒKABPILS PILSĒTAS SVĒTKI
3.—6. JŪLIJS

Dārza svētki ar Edgaru Bāliņu un grupu „Sub Scriptum”, koncerts Kena parkā „Mūzika kokos”,
Velobrauciens, pilsētas svētku gājiens, izbraucieni ar pilsētas svētku bānīti, Aija Andrejeva, Intars Busulis,
MESA, pilsētas svētku salūts un balle ar grupu „Laika upe”.
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 JŪNIJĀ
Uzzini vairāk – www.jkp.lv
Jēkabpils Tautas nams, Vecpilsētas laukums 3
20.05.–20.06.
01.06.

16.00

04.06.

18.00

08.06.

15.00

12.06.

17.00

13.06.

Biedrības „Debesmanna” piecgades foto izstāde „ESTEPATĀS”

Bez maksas

Jēkabpils mākslas skolas absolventu izlaidums

Bez maksas

Tikšanās ar psihoterapeitu Viesturu Rudzīti
„Izglīto prātu un atver dvēseli”
Pasākums tiek organizēts projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Jēkabpilī” ietvaros

Galda dziesmu festivāls „Krāsainais gadatirgus”
Rīko Jēkabpils poļu biedrība „Rodacy”

Bez maksas

Bez maksas

Andra Grīnberga grāmatas „Kustinu dzīvi. 60 gadi žurnālista ceļos un
neceļos” atvēršana
Rīko Jēkabpils Galvenā bibliotēka

Bez maksas

18.00

Jēkabpils vakara vidusskolas absolventu izlaidums

Bez maksas

14.06.

14.00

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas atceres brīdis
14. jūnija parkā

Bez maksas

21.06.

13.00

Baltijas Starptautiskās akadēmijas Jēkabpils filiāles absolventu
izlaidums

Bez maksas

Zāļu diena Jēkabpilī

Bez maksas

26.06.

20.00

Stāstu vakars kopā ar tradicionālo dziedāšanas grupu „Saucējas”
un UNESCO Latvijas Nacionālās komitejas Vasaras skolas
dalībniekiem

Bez maksas

29.06.

13.00

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pirmā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības studiju programmu absolventu izlaidums

Bez maksas

29.06.

16.00

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas profesionālās vidējās izglītības
nodaļas absolventu izlaidums

Bez maksas

03.06.

14.30

Senioru dejas

Bez maksas

05.06.

15.00

Jēkabpils pilsētas amatierkolektīvu apbalvošana

Bez maksas

21.06.

Krustpils kultūras nams, Rīgas iela 212

10.06.

14.30

Senioru dejas

Bez maksas

17.06.

14.30

Senioru dejas

Bez maksas

01.06.

11.00

Bērnu svētki „Pasaku mežā”

Bez maksas

01.06.

11.00

Koncertprogramma ģimenēm ar bērniem
„Mīļdziesmiņas”

Bez maksas

23.06.

22.00

Līgo nakts zaļumballe

Bez maksas

Kena parks

Lai skaistiem mirkļiem pildīts Saulgriežu laiks!
Jēkabpils Kultūras pārvalde
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 JŪNIJĀ
Uzzini vairāk – www.jkp.lv
Jēkabpils Galvenā bibliotēka, Rīgas iela 212
01.01.–30.06.

Tematiska izstāde „ES Padomes prezidentūra: Rumānija”

Bez maksas

01.06.–28.06.

Ceļojošā izstāde ” Ceļā uz Latvijas Holivudu. Pa nacionālā aktierkino aizsākumu
pēdām Rakstniecības un mūzikas muzeja krājumā”

Bez maksas

Tematiska izstāde „Un atmiņu sāpēs dziļi galvas mēs liecam
Par tiem, kam nav lemts būt kopā ar mums...”
04.06.-–28.06.

Tematiska izstāde „ Īsa, īsa Jāņu nakts, par visām naksniņām:
Vienā malā saule gāja, otrā saule uzlīgoja”

Bez maksas

Izstāžu cikls „Latvijas 15 gadi Eiropas Savienībā 6. izstāde: Ceļo viegli ES teritorijā”

Bērnu literatūras nodaļa, Rīgas iela 212
02.05.–30.05

Plaukta izstāde „...un izlaiduma laiks ir klāt!”

Bez maksas

03.06.–28.06.

Plaukta izstāde „Heijā, vasaras brīvlaiks”

Bez maksas

01.06. – 30.06.

Atvērtās projekta „OPEN UP” LLI - 263 nodarbības
Nodarbību tēma: „Es esmu atbildīgs par sevi”

Bez maksas

10.06.–28.06.

Plaukta izstāde „Vasaras saulgrieži”

Bez maksas

Jēkabpils pilsētas bibliotēka, Vecpilsētas laukums 3
07.06.

Jauno grāmatu diena

Bez maksas

04.06.–29.06.

Literatūras izstāde „Vizuālā māksla. Kārlis Zāle. Monumentālā tēlniecība: Brāļu kapu
ansamblis (1924-1936), Brīvības piemineklis (1931-1935)” Izstāžu cikla „Latvijas
kultūras kanons – izcilākās nacionālās kultūras vērtības” 69. izstāde

Bez maksas

03.06.-15.06.

Lielo punktu spēles „Sienāzītis -– spēlmanītis” 1. spēle „Visapkārt zeme zied”

Bērnu literatūras nodaļa, Pasta iela 39
Bez maksas

Grāmatu skate „Uz vasaras sliekšņa”
Plaukta izstāde „Es esmu tai ozolā iedziedāts” /dzejniekam Jānim Peteram – 80/

10.–31.05.

Plaukta izstāde „Nāc ārā spēlēties!”

Bez maksas

Plaukta izstāde „Zemene – ogu karaliene”
Laika gaitā pasākumu plānā var būt papildinājumi un izmaiņas

Operas
dienas
Jēkabpilī

Jēkabpils
pilsētas
svētki

Drīzumā JŪLIJĀ
03.07.

21.00

Kino plača sezonas atklāšana „Dārza svētki”

04.07.

19.00

Kanādas Bruņoto spēku Centrālā orķestra un Latvijas Republikas
Zemessardzes orķestra koncerts

05.07.

22.00

Koncerts „Mūzika kokos” Kena parkā

06.07.

Svētku aktivitātes visas dienas garumā un vakara koncerts

18.07.

18.00

Sakrālās mūzikas koncerts Jēkabpils Sv. Miķeļa luterāņu baznīcā

19.07.

18.00

Koncerts „Opera. Kino. Operete.” Jēkabpils Tautas namā

20.07.

20.00

Klaipēdas Valsts muzikālā teātra opera „Parīzes Dievmātes
katedrāle” Krustpils brīvdabas estrādē

21.07.

15.00

Koncertuzvedumu ģimenēm un bērniem „Saldumu impērija”
Krustpils brīvdabas estrādē

13.07.

Moto Festivāls 2019

28.07.

Putu ballīte

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 JŪNIJĀ
Uzzini vairāk – www.jkp.lv

„Nāc, pievienojies!” arī vasarā!
Jēkabpils Galvenajā Bibliotēkā, Bērnu literatūras nodaļā
MĒNEŠA NODARBĪBU TĒMAS:

JŪNIJS – ES ESMU ATBILDĪGS PAR SEVI
JŪLIJS – BRĪVDIENU SKOLIŅA
AUGUSTS – MANA VASARA

Foto no aizvadītajām „Nāc, pievienojies” nodarbībām
Aktivitātes bibliotēkā tiek organizētas Interreg V-A 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.
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.

