Nepalaid garām JŪLIJĀ
Uzzini vairāk – www.jkp.lv
17.–22.07. OPERAS DIENAS JĒKABPILĪ

17.07. Kvarteta “Latvian
Sound Quartet” koncerts
“Pusnakts Rīgā”

19.07. “No latviešu
kamermūzikas klasikas līdz
spāņu un itāļu skaistākajām
melodijām”

21.07. Baltijas valstu operas
solistu Galā koncerts
“Baltijas akords”

22.07. Koncertuzvedums
ģimenēm ar bērniem
“Mazais ganiņš”

Projektu “Baltijas akords. Operas dienas Jēkabpilī” atbalsta
Latvijas Valsts mežu atbalstītā Zemgales Kultūras programma

Jēkabpils Tautas nams, Vecpilsētas laukums 3
2.–31.07.

Tekstilmākslinieces Ingūnas Levšas personālizstāde “Spoguļi”

Bez maksas
2 €,
Jēkabpils TN kase,
Kino Placis

3.–6.07.

22.30

KINO PLACIS
Dokumentālā filma “Brīnišķīgie lūzeri. Cita pasaule”

10.–13.07.

22.30

KINO PLACIS
Režisora Andreja Ēķa komēdija “Blēži”

17.07.

18.00

OPERAS DIENAS JĒKABPILĪ
Kvarteta “Latvian Sound Quartet” koncerts “Pusnakts Rīgā”

3 €,
Jēkabpils TN kase

KINO PLACIS
Brīvdabas kino seansi
Kino Plača kino seansu programmu meklē www.jkp.lv

2 €,
Jēkabpils TN kase,
Kino Placis

21.30

Sarunu cikla “Aizliegtie vārdi” otrais pasākums “Cenzūra. Saruna
par kino”, piedalās režisors Rolands Kalniņš, kinooperators Miks
Zvirbulis, sarunu vada Aija Rozenšteine

Bez maksas

22.30

KINO PLACIS
Kinofilma “Četri balti krekli” (1967)

14.07.

19.00

Koncerts “Paldies Tev, Draugs”
6 €, 8 €,
Muzicē Kaspars Pudniks, Jānis Krūmiņš, Andris Daņiļenko, Antra Ozola, “Biļešu Serviss”
Māris Trankalis

15.07.

15.00

“Putu ballīte” bērniem
Dejas putās, piepūšamās atrakcijas, konkursi kopā ar Pirātmeiteni

2,50 €,
norises vietā pirms pasākuma

27.07.

19.00

“Pannas Teātra” izrāde “No saldenās pudeles”
Režisors Juris Rijnieks, spēlē Zane Daudziņa, Ivars Kļavinskis, Ainārs
Ančevskis, Līga Zeļģe, Daiga Gaismiņa, Māris Bezmers, u.c.

8 € – 15 €,
“Biļešu Paradīze”

19.07.

18.00

OPERAS DIENAS JĒKABPILĪ
Sakrālās mūzikas koncerts “No latviešu kamermūzikas klasikas
līdz spāņu un itāļu skaistākajām melodijām”

21.07.

19.00

OPERAS DIENAS JĒKABPILĪ
Baltijas valstu operas solistu Galā koncerts “Baltijas akords”

7 € – 11 €,
“Biļešu Paradīzē”

22.07.

17.00

OPERAS DIENAS JĒKABPILĪ
Koncertuzvedums ģimenēm ar bērniem “Mazais ganiņš”

4 € – 8 €,
“Biļešu Paradīzē”

17.–20.07.,
24.–27.07.,
31.07.–3.08.
19.07.

Krustpils brīvdabas estrāde

Jēkabpils Sv. Miķeļa ev. lut. baznīca, Brīvības iela 125
3 €,
Jēkabpils TN kase, norises
vietā pirms pasākuma

Krustpils kultūras nams, Rīgas iela 212

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.
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2.–31.07. Ingūnas Levšas
personālizstāde “Spoguļi”

17.–22.07.
Operas dienas Jēkabpilī

14.07.
Koncerts “Paldies Tev, Draugs”

15.07.
“Putu ballīte” bērniem

Jēkabpils Tautas nama pagalmā

19.07. Sarunu cikla
“Aizliegtie vārdi” otrais pasākums
“Cenzūra. Saruna par kino”

Dokumentālā filma
“Brīnišķīgie lūzeri. Cita pasaule”
3.–6.07. plkst. 22.30

27.07. „Pannas Teātra” izrāde
„No saldenās pudeles”

Kinofilma “Četri balti krekli”
19.07. plkst. 22.30

Režisora Andreja Ēķa
komēdija “Blēži”
10.–13.07. plkst. 22.30

Brīvdabas kino seansi
17.–20.07.,
24.–27.07.,
31.07.–3.08.
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 JŪLIJĀ
Uzzini vairāk – www.jkp.lv

Bibliotēkas uzdevums nav tikai attīstīt lasītprasmes
Jēkabpilī tiek realizēts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. g. projekts “Interaktīvās
izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids” jeb OPEN UP Nr. LLI-263. Projektu
Jēkabpils pilsētas pašvaldība īsteno sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldību un Lietuvas Rokišķu rajona pašvaldības
bibliotēku.
“Bibliotēkas galvenie uzdevumi ir ne tikai attīstīt bērniem lasītprasmi
un nodrošināt ikvienam brīvu pieeju informācijai, bet arī veicināt bērnu
un jauniešu tālākizglītību un paplašināt brīvā laika izmantošanas iespējas.
Tieši finansiālu apstākļu dēļ daudzas ģimenes nevar saviem bērniem
nodrošināt lietderīgu brīvā laika pavadīšanu. Cerams, ka augustā rīkotā
nometne 10 jēkabpiliešiem un sadarbības partneriem no Ludzas un
Rokišķiem būs šis vasaras spilgtākais piedzīvojums.
Projektā iegādātā datortehnika, x-box, interaktīvā tāfele u.c.
ieinteresēs jauniešus un palīdzēs novērst viņu bezmērķīgu klaiņošanu,
palīdzēs saturīgu organizēt brīvo laiku, gūt nepieciešamās zināšanas
jauno tehnoloģiju apguvē, to racionālā izmantošanā un, protams, vairāk
savstarpēji komunicēt un pilnveidot savstarpējo saskarsmi,” par projektu
stāsta Zinaīda Rabša, Jēkabpils Galvenās bibliotēkas vadītāja.
Sociālo problēmu raksturojums Jēkabpilī. Uz 23 656* iedzīvotāju
skaitu Jēkabpilī, pēc Jēkabpils sociālā dienesta aktuālajiem datiem, līdz
2018. gada 31. maijam uzskaitē ir 92 sociālā riska ģimenes. Kopējais
personu skaits šajās ģimenēs ir 417, no tiem 193 ir bērni. 39 bērniem ir
sociālo prasmju un iemaņu trūkums, savukārt 36 bērniem un jauniešiem
ir fiksēti likumpārkāpumi. Sociālā dienesta uzmanības lokā ir arī ģimenes
ar atkarību problēmām un vardarbības pazīmēm.
Projekta aktivitātes vasarā. No 20. līdz 24. augustam bērniem no Jēkabpils, Ludzas un Rokišķiem tiks organizēta
diennakts nometne “Be active! Be positive!” Nometnē piedalīsies sociālā riska grupas bērni vecumā no 10 līdz 14 gadiem.
Nometnes mērķis ir attīstīt bērnu socializēšanās prasmes, veicināt bērnu personības izaugsmi, rosināt bērnus veselīgi un
interesanti pavadīt laiku sportiskā garā, mācīties darboties komandā.
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 pieredzes apmaiņas braucienā.
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.
*PLMP uz 01.2017
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.
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Jēkabpils Galvenā bibliotēka, Rīgas iela 212
1.07.–31.12.

Plaukta izstāde “ES prezidējošā dalībvalsts – Austrija”

Bez maksas

Grāmatu skate “Latvijas Simtgades grāmata Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā.
Astoņdesmito gadu grāmatas”
2.–30.07.

Bez maksas

Izstāžu cikla “Lasīsim lasītavā!” 4. izstāde “Klačiņas”
Tematiskā izstāde “Kad dziesma un deja savijas vienā vainagā”

3.–30.07.

Sandas Mālnieces gleznu izstāde “Ainava”

2.–16.07.

Plaukta izstāde “Vispārējie latviešu Dziesmu un deju svētki”

Bez maksas

Bērnu literatūras nodaļa, Rīgas iela 212
Bez maksas

Plaukta izstāde “Raibākais vasaras mēnesis - JŪLIJS”
2.–30.07.

Plaukta izstāde “Jūlijs – rožu mēnesis!”

Bez maksas

Plaukta izstāde “Angļu rakstniecei Emīlijai Brontē – 200”
Plaukta izstāde “Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija 2018”

Jēkabpils pilsētas bibliotēka, Vecpilsētas laukums 3
Jauno grāmatu diena

Bez maksas

6.–31.07.

Izstāžu cikla “Latvijas kultūras kanons – izcilākās nacionālās kultūras vērtības”
59. literatūras izstāde “Vizuālā māksla. Johans Valters. Peldētāji zēni, ap 1900”

Bez maksas

2.–13.07.

Lielā punktu spēle “Mūsu domas un darbi Latvijai”
2. spēle ciklā “Pie mums, Latvijā”

6.07.

Bērnu literatūras nodaļa, Pasta iela 39
Bez maksas

Grāmatu skate “Latgales dziļajos ezeros” / 3. izstāde ciklā “Mūsu zeme Latvija”
2.–31.07.

Plaukta izstāde “Lai dzīvo vasaras brīvdienas!”

Bez maksas

Cikla “Latvijas kultūras kanons” 7. plaukta izstāde “Tautas tradīcijas. Dziesmu svētki”
12.07.
26.07.

Galda spēļu pēcpusdiena “Sākam spēli!”

Bez maksas

Laika gaitā pasākumu plānā var būt papildinājumi un izmaiņas

2.–13.07.
Lielā punktu spēle
“Mūsu domas un darbi Latvijai”

3.–30.07.
Sandas Mālnieces
gleznu izstāde “Ainava”

12.07. un 26.07.
Galda spēļu pēcpusdiena
“Sākam spēli!”

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.

