Nepalaid garām JŪNIJĀ
Uzzini vairāk – www.jkp.lv
Visu gadu dziesmas krāju,
Jāņu dienu gaidīdama;
Kad atnāca Jāņu diena,
Nu dziesmiņas jāizdzied.

/Latviešu tautasdziesma/

Lai saulgriežu naktī silda Jāņuguns liesmas, sētā ikkatrā
lai skan Līgo dziesmas! Skaistajā Līgo laikā aicinām
pušķot un rotāt mājas, sētas, pagalmus!
Svinēsim svētkus kopā!
Jēkabpils Kultūras pārvaLde
17.05.–16.06.
2.06.

12.00

13., 15., 16.06.

Pilsētas svētku fotoakcija “RADI Brīvības ielā”
Bērnu svētki “Dziedādami, dancodami – vasariņu sveicinām” Kena parkā
Jēkabpils Pilsētas svētki “RADI Jēkabpilī”

Svētku programmu meklē www.jkp.lv

13.06.

21.00

Kino Plača Dārza svētki un sezonas atklāšana: programmas “Latvijas filmas
Latvijas simtgadei” filma “Baltu ciltis” Jēkabpils Tautas nama iekšpagalmā

14.06.

14.00

Komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīts pasākums 14. jūnija parkā

21.06.

20.00

Vasaras saulgriežu ielīgošana Daugavas krastā ar “Jauno Jāņu Orķestri”

22.06.

11.00

“Zāļu diena” ienāk pilsētā

23.06.

17.00

Līgo uzvedums “Skroderdienas Silmačos” Krustpils brīvdabas estrādē
Režisors – Intars Rešetins

10 € – 18 €,
“Biļešu Paradīze”

Jēkabpils Tautas nams, Vecpilsētas laukums 3
9.05.–30.06.

Jēkabpils mākslas skolas audzēkņu un pedagogu darbu izstāde
“Renesanse”

Bez maksas

3.06.

16.00

Koncerts “Tautas dziesmu un deju festivāls”
Rīko Jēkabpils krievu biedrība “Rodņik”

Bez maksas

8.06.

18.00

Krievu tautas instrumentu orķestra “Meteļica” (Sanktpēterburga)
koncerts
Rīko Jēkabpils krievu biedrība “Rodņik”

Bez maksas

15.06.

18.00

Jēkabpils vakara vidusskolas absolventu izlaidums

19.–22.06.

22.30

KINO PLACIS
Programmas “Latvijas filmas Latvijas simtgadei”
filma “Baltu ciltis”

22.06.

16.00

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas prof. vid. izglītības nodaļas absolventu
izlaidums

26.–29.06.

22.30

29.06.

16.00

KINO PLACIS
Brīvdabas kino seansi
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 1. līmeņa prof. augst. izglītības studiju
programmu absolventi absolventu izlaidums

Ar ielūgumiem
2 €,
Jēkabpils TN kase,
Kino Placis
Ar ielūgumiem
2 €,
Jēkabpils TN kase,
Kino Placis
Ar ielūgumiem

Laika gaitā pasākumu plānā var būt papildinājumi un izmaiņas
Pasākuma 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 PILSĒTAS SVĒTKI 2018 “RADI Jēkabpilī” 13., 15., 16. JŪNIJĀ

JĒKABPILS PILSĒTAS SVĒTKI 2018 “RADI Jēkabpilī” 13., 15., 16. JŪNIJĀ

2.06. Bērnu svētki “Dziedādami,
dancodami – vasariņu sveicinām”

8.06. Krievu tautas instrumentu
orķestra “Meteļica” koncerts

13.06. Kino Plača Dārza svētki un
sezonas atklāšana

VASARAS SAULGRIEŽU IELĪGOŠANA JĒKABPILĪ

21.06. Vasaras saulgriežu ielīgošana
Daugavas krastā ar “Jauno Jāņu Orķestri”

22.06. Zāļu diena ienāk pilsētā

23.06. Līgo uzvedums
“Skroderdienas Silmačos”

Pasākuma 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

Gandrīz divu gadu garumā Jēkabpilī tiks organizētas
aktivitātes bērniem no sociālā riska ģimenēm
No 2018. gada aprīļa Jēkabpilī tika uzsākta 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; Interactive educational space – efficient way of social integration
of children from disadvantaged families) īstenošana. 20 mēnešu garumā projektu Jēkabpils pilsētas pašvaldība
īstenos sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldību un Lietuvas Rokišķu rajona pašvaldības bibliotēku.
Projekta mērķis ir radīt atbilstošus apstākļus Ludzas, Rokišķu un Jēkabpils bibliotēkās mazaizsargātu
ģimeņu bērnu sociāli–ekonomiskās aktivitātes sekmēšanai, tādējādi veicinot dzīves apstākļu uzlabošanos Latvijas
un Lietuvas pierobežas reģionā.
Trīs projekta partneri vadošais partneris – Ludzas pilsētas pašvaldība, Jēkabpils pilsētas pašvaldība un
Rokišķu rajona pašvaldības bibliotēka.
Projekta aktivitātes:
1. Bibliotēkas organizēs apmācības bērnu grupām Ludzā (LV), Jēkabpilī (LV) un Rokišķos (LT), kuru ietvaros
bērni apmeklēs dažādas iestādes, uzņēmumus un organizācijas, lai iepazītos ar to darbu.
2. Sociālās grupas bērniem tiks organizētas interaktīvās spēles ar Xbox spēļu konsoli, viņi veidos video un
prezentācijas.
3. Partneri rīkos divas nometnes – vienu Jēkabpilī (LV) un vienu Rokiškos (LT).
4. Bibliotekāri tiksies ar saviem ārzemju kolēģiem un dalīsies pieredzē – tiks organizēti trīs kopīgi semināri
un mācību brauciens uz Berlīni.
5. Rokišķu rajona pašvaldības bibliotēkas telpas tiks izremontētas un kļūs piemērotākas bērnu nodarbībām.
6. Visu partneru bibliotēkas iegādāsies datorus un portatīvos datorus, Xbox spēļu konsoles, interaktīvās
tāfeles u.c. interaktīvai izglītībai un spēlēm.
Projekta rezultātā tiks modernizētas bibliotēkas, kas nodrošinās pašattīstības iespējas bērniem no
mazaizsargātām ģimenēm. 127 bērni piedalīsies pasākumos, kas ir saistīti ar viņu integrāciju sabiedrības sociāli
ekonomiskajās aktivitātēs, un 30 bibliotēku speciālisti piedalīsies projekta apmācību semināros un mācību
braucienā uz Berlīni.
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 būs 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.

Nepalaid garām JŪNIJĀ
Uzzini vairāk – www.jkp.lv
Jēkabpils Galvenā bibliotēka, Rīgas iela 212
Nikolaja Gavriloviča mākslas izstāde
Sadarbībā ar baltkrievu biedrību “Spatkanne”

Bez maksas

1.–29.06.

Grāmatu skate “Latvijas Simtgades grāmata Jēkabpils Galvenajā
bibliotēkā. Septiņdesmito gadu grāmatas”

Bez maksas

1.–29.06.

Tematiskā izstāde “20 gadi… 20 svētki. Ieskats Jēkabpils pilsētas
svētku vēsturē”

Bez maksas

4.–29.06.

“Nāc, saliec un izzini savu pilsētu – Jēkabpili!”

Bez maksas

Ukraiņu kultūras diena – radošā darbnīca “Košais vainadziņš”
Sadarbībā ar ukraiņu biedrību “Javir”

Bez maksas

2.05.–29.06.

13.06.

16.00

Bērnu literatūras nodaļa, Rīgas iela 212
15.06.

12.00–16.00

Spēļu pēcpusdiena “Izzini Latviju! Izzini Jēkabpili!”
• krustvārdu mīkla par Latviju “Latvijai 100”
• faktu spēle “Latvija”
• saliekamā mīkla “Pilsētas karte – Jēkabpils”

Bez maksas

Jēkabpils pilsētas bibliotēka, Vecpilsētas laukums 3
Jauno grāmatu diena

8.06.

Bez maksas

Bērnu literatūras nodaļa, Pasta iela 39
1.–30.06.

Grāmatu skate “Zemgales plašajos klajumos”
2. izstāde ciklā “Mūsu zeme Latvija”

Bez maksas

4.–15.06.

Lielā punktu spēle “Mārītes vasaras ceļojums”
1. spēle ciklā “Pie mums, Latvijā”

Bez maksas

14.06.

Galda spēļu pēcpusdiena “Sākam spēli!”

Bez maksas

28.06.

Galda spēļu pēcpusdiena “Sākam spēli!”

Bez maksas

Laika gaitā pasākumu plānā var būt papildinājumi un izmaiņas

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam līdzfinansētā projekta
“Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids” jeb OPEN UP
tikšanās Krustpils kultūras namā.

Pasākuma 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.

