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11.11.
17.00
17.30
18.00

Pulcēšanās Lāpu gājienam Ķļavu ielā pie Kena parka
Lāpu gājiens līdz piemineklim “Kritušiem par Tēviju”
Piemiņas brīdis pie pieminekļa “Kritušiem par Tēviju”

18.11.
14.00 Ekumenisks dievkalpojums Krustpils Evaņģēliski luteriskā baznīca
18.00 Akcija “Gaismas ceļš” un piemiņas brīdis pie pieminekļa “Kritušiem par Tēviju”
18.30 Svētku salūts

Jēkabpils Tautas nams, Vecpilsētas laukums 3
6.10.-
25.11.

Gleznotājas, fotogrāfes Mētras Štelmaheres fotogrāfiju personālizstāde
“Klusā daba. Portrets” Bez maksas

2.11. 18.00 Bērnu vokālā ansambļa “Dziesmiņa” rudens koncerts “Rūķu rudens dziesmas” Bez maksas

8.-10.11. 18.00 Kino Mītne
Viestura Kairiša mākslas filma “Melānijas hronika”

2 €
Jēkabpils TN kasē

9.11. 11.00 Jaunā Liepājas teātra izrāde bērniem “Pelnrušķīte” 2 €
Biļešu Paradīzē

11.11. 15.00 Kino Mītne
Viestura Kairiša mākslas filma “Melānijas hronika”

2 €
Jēkabpils TN kasē

18.11. 22.00 Latvijas Republikas proklamēšanas dienas Svētku ballear grupu “Zvaigžņu lietus”
Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu rezervēšana Jēkabpils Tautas nama kasē!

3 €
Jēkabpils TN kasē

26.11. 18.00 Eksotisko deju festivāls – koncerts “Deja saulrietā”, pēc koncerta - groziņballe
Biļešu iepriekšpārdošana, galdiņu rezervēšana Jēkabpils Tautas nama kasē!

2 €, 5 €
Jēkabpils TN kasē

30.11.-
2.12. Kārļa Ozola IX starptautiskais konkurss “Jaunais trompetists” Bez maksas

Krustpils kultūras nams, Rīgas iela 212

5.11. 19.00 Grupas “Sestā jūdze” jubilejas koncerts “Man citas zemes nevajag”
5 € - 12 €

Biļešu Paradīzē,
Krustpils KN kasē

6.11. 13.00 Rīgas cirka izrāde “Krāsaino sapņu šovs” 5 € - 12 €
Biļešu Paradīzē

11.11. 15.00 Fotoreportāžu izstādes “Godam strādā un godam dzīvo: 
mūsu personības un talanti” atklāšana Bez maksas

12.11. 12.00 Mārtiņdienas sarīkojums - groziņballe 
“Skaļi dziedu, gavilēju Mārtiņdienas vakarā”

2 €
Krustpils KN kasē

17.11. 19.00 Koncertprogramma “Manas tautas likteņdziesmas” 12 € - 20 €
Biļešu Paradīzē

18.11. 15.30 Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts svinīgs sarīkojums
“Nekur nav tik labi kā mājās” Bez maksas

27.11. 19.00 Akustiska koncertprogramma “Es piederu Tev - Tu man”
5 €, 7 €

Biļešu Paradīzē, 
Krustpils KN kasē

Jēkabpils Galvenā bibliotēka, Rīgas iela 212
1.-29.11. Marutas Vītoliņas mākslas izstāde “Zīda un ziedu sintakse” Bez maksas

12.11. 12.00 Interešu apvienības “Literāts” radoša darbnīca Bez maksas
24.11. 16.00 Pasākums “Raimonds Pauls ar ukraiņu biedrību “Javir”” Bez maksas

Bērnu literatūras nodaļa

26.11.
12.00 “Mazo princešu skoliņa” - 1. grupa 

Bez maksas
13.00 “Mazo princešu skoliņa” - 2. grupa

Jēkabpils pilsētas bibliotēka, Izstāžu un tikšanās zāle, Vecpilsētas laukums 3

17.11. 14.00 Izstādes “Jēkabpils-Krustpils tiltam – 80” atklāšana
Izstāde skatāma līdz 17.12.! Sadarbībā ar biedrību “Jēkabpils mantojums” Bez maksas

24.11. 17.00 Tematiska pēcpusdiena “Personība, rakstnieks Kārlis Štrāls” Bez maksas

Bērnu literatūras nodaļa, Pasta iela 39
8.-16.11 Puzles likšanas sacensības “Gabaliņš + gabaliņš” Bez maksas

Laika gaitā pasākumu plānā var būt papildinājumi un izmaiņas



“Man gribas noliekties pie savas zemes un it kā pievilkt to sev klāt, 
Lai vēl dziļāk viņu varētu iemīļot un labāk pazīt.

Te mana dzimtene, ko appūš rudens vējš,
Mans miežu lauks, pret sauli nodzeltējis.

Še plašāk veras debess kā jebkur,
Nekas še brīvo skatu neaiztur,
Un vakarā, kad sārti saule riet,
Kā taures skaņas tālu ilgas iet.”

/Kārlis Skalbe/
Daudz laimes LATVIJAS dzimšanas dienā!

                                                                                                                               Jēkabpils Kultūras pārvalde

      Valsts svētkos aicinām:

• 8.-10.11. plkst. 18.00 un 11.11. plkst. 15.00 V.Kairiša filmas “Melānijas hronika” seansi
• 11.11. plkst. 15.00 Izstādes “Godam strādā un godam dzīvo: mūsu personības un talanti” atklāšana
• 11.11. plkst. 17.30 Lāpu gājiens no Kena parka, pēc tā piemiņas brīdis pie pieminekļa “Kritušiem par Tēviju”
• 17.11. plkst. 19.00 Koncertprogramma “Manas tautas likteņdziesmas”
• 18.11. plkst. 14.00 Ekumenisks dievkalpojums Krustpils Evaņģēliski luteriskajā baznīcā
• 18.11. plkst. 15.30 Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienas sarīkojums “Nekur nav tik labi kā mājās”
• 18.11. plkst. 18.00 “Gaismas ceļš”, pēc tā atceres brīdis pie pieminekļa “Kritušiem par Tēviju” un svētku salūts
• 18.11. plkst. 22.00 Svētku balle

6.11. Rīgas cirka izrāde
“Krāsaino sapņu šovs”

9.11. Jaunā Liepājas teātra
izrāde bērniem “Pelnrušķīte” Jēkabpils Tautas namā

17.11. Koncertprogramma
“Manas tautas likteņdziesmas”

18.11. Svētku balle
ar grupu “Zvaigžņu lietus”

Viestura Kairiša mākslas filma 
“Melānijas hronika”

Filmas seansi:
8.11. plkst. 18.00
9.11. plkst. 18.00
10.11. plkst. 18.00
11.11. plkst. 15.00

Drīzumā DECEMBRĪ

Laika gaitā pasākumu plānā var būt papildinājumi un izmaiņas

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

4.12. Muzikāla bērnu izrāde “Kraukšķītis” Krustpils kultūras namā

10.12. Jēkabpils pilsētas galvenās egles iedegšana Vecpilsētas laukumā

10.12. Jēkabpils kamerorķestra jubilejas koncerts Jēkabpils Tautas namā

10.12. Mūzikls “Čigānu princese” Krustpils kultūras namā

18.12. Muzikālā komēdija “Sniegbaltītes skola” Krustpils kultūras namā

26.12. Ziemassvētku pēcpusdiena senioriem Jēkabpils Tautas namā


