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Jēkabpils Tautas nams, Vecpilsētas laukums 3

1.01. 1.00 Gadu mijas balle ar grupu “Rollmans Band” un DJ Kasparu Siliņu
Ieeja no plkst. 23.00!

7 €
Jēkabpils TN kasē

13.01. 18.30
Jēkabpils Sporta laureāts 2016
Rīko Jēkabpils Sporta centrs

14.01. 18.00
Atpūtas vakars “Vecais Jaunais gads”
Rīko Jēkabpils krievu biedrība “Rodņik”

Balkonā 8 €, zālē 9 €
Jēkabpils TN kasē

27.01. 12.00 Radošās apvienības “Teātris un Es” muzikāla izrāde bērniem
“Burunduka TV šovs” 

2 €
Jēkabpils TN kasē

Krustpils kultūras nams, Rīgas iela 212
7.01. 18.00 Jēkabpils pilsētas amatierkolektīvu Jaungada atpūtas vakars Bez maksas

12.01. 18.00 Bērnu deju kolektīva “Pastalnieki” Jaungada eglīte Bez maksas

19.01. 19.00 Valmieras teātra izrāde “Debesis ir mums” 
Režisors Jānis Znotiņš; lomās: M.Mennika, A.Vilims, M.Upenieks, I.Kniploks

6 €, 8 €, 10 €
“Biļešu Paradīzē”, 
Krustpils KN kasē

Jēkabpils Galvenā bibliotēka, Rīgas iela 212

2.-30.01.
Izstāžu cikla “Brīži ar Jāni Jaunsudrabiņu. Viens no Eiropas lielajiem – 
Jānim Jaunsudrabiņam – 140” 
1. izstāde “Ar labdienām visiem savā bērnības pagalmā”

Bez maksas

2.-30.01. Aloiza Savicka foto izstāde “Krikumi” Bez maksas

Bērnu literatūras nodaļa

28.01.
12.00 “Mazo princešu skoliņa” - 1. grupa 

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

Jēkabpils pilsētas bibliotēka, Vecpilsētas laukums 3

Janvārī

Filmas “Reiz dzīve ap Trešdienas tirgus laukumu ritēja…” seansi un 
sarunas par Jēkabpils vēsturi pilsētas skolām
Iepriekšēja pieteikšanās pa tel. 29554991!
Pasākums tiek rīkots sadarbībā ar biedrību “Jēkabpils mantojums”

Bez maksas

5.-31.01.
Izstāžu cikla “Latvijas kultūras kanons – izcilākās nacionālās kultūras 
vērtības”
42. izstāde “Literatūra. Kārlis Skalbe “Ziemas pasakas” (1913)”

Bez maksas

Laika gaitā pasākumu plānā var būt papildinājumi un izmaiņas!

Jaunais gads mums atkal dos dienas –
Diena pēc dienas ar darbu lai pildās
Kā ar medu piepildās šūnas.
Cilvēks pie dzīvām domām lai sildās, 
Lai no tumšās, miegainās kūnas
Dvēseles tauriņš spārnus sev raisa,
Meklēdams saules un vasaras gaisa.

Šajā laikā novēlam rast siltumu, atceroties saulainās vasaras dienas ar ziedošām 
pļavām, un pavadīt svētkus kopā ar sev vismīļākajiem cilvēkiem!

Lai laimīgs un mierpilns 2017. gads!
Jēkabpils Kultūras pārvalde 



Jēkabpilī 2017. gadā 
19.02. “Latvian Blues Band” un Granas Louise (ASV) blūza koncerts
4.03. “Sieviešu dienas rallijs” Jēkabpils posms

18.03. VSIA “Latvijas Koncerti” koncertuzvedums  “Jaunie Sīpoliņa piedzīvojumi”
4.05. Latvijas otrās dzimšanas dienas svinības
3.06. Bērnu svētki  “Vasaras jampadracis”

10.06. LNKC Vispārējo Dziesmu un Deju svētku ieskaņas - modelēšanas koncerts
21.06. Vasaras saulgriežu ielīgošana uz plostiem Daugavā

23.06.
Jūrmalas teātra uzvedums 
 “Mana sirds ir pūra lāde, kurā katru brīdi, kad vien gribu, 
   nobēdzinu… savu sirdspuķīti”

6. - 8.07. Jēkabpils Pilsētas svētki 2017
18. - 23.07. Operas dienas Jēkabpilī

23.07. VSIA “Latvijas Koncerti” koncertprogramma “Kā Lupatiņi draiskojās”
24.09. Miķeļdienas gadatirgus

4.-27.10. Kamermūzikas dienas Jēkabpilī

11.-18.11. Patriotisma nedēļa - Lāčplēša dienas Lāpu gājiens, Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienai veltīts svinīgs sarīkojums, “Gaismas ceļš”, svētku balle

24.-26.11. 10. amatierteātru festivāls  “Laipa”
9.12. Jēkabpils galvenās egles iedegšana

22.12. VSIA “Latvijas Koncerti” koncertprogramma “Ezītis miglā”
31.12.-1.01. Jaungada svinības

Laika gaitā pasākumu plānā var būt papildinājumi un izmaiņas!

1.01. plkst. 1.00
Gadu mijas balle

2.-30.01. Aloiza Savicka
foto izstāde  “Krikumi”

13.01. plkst. 18.30 
Jēkabpils Sporta laureāts 2016

19.01. plkst. 19.00 Valmieras teātra 
izrāde “Debesis ir mums”

27.01. plkst. 12.00 muzikāla izrāde 
bērniem “Burunduka TV šovs”

28.01. plkst. 12.00 un 13.00 “Mazo 
princešu skoliņas” nodarbības
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