Nepalaid garām AUGUSTĀ
Uzzini vairāk – www.jkp.lv
Kena parks
11.08.

17.00

11. Starptautiskais tautas mūzikas festivāls
“Lustes Jēkabpilī”

Bez maksas

11.08.

20.00

Latvijas Simtgades zaļumballe Jēkabpilī
Muzicē grupa “Apvedceļš” un grupa “Jauda”

Bez maksas

3.08.

17.00

Latvijas mūzikas festivāls “Metalshow.lv Open Air”

20 €, 23 €
ticketshop.lv

17.08.

20.00

Eduarda Rozenštrauha 100 gadu jubilejas koncerts
“Rozenštrauha gadsimts”

3 € – 12 €,
“Biļešu Paradīze”

Krustpils brīvdabas estrāde

Jēkabpils Tautas nams, Vecpilsētas laukums 3
8.–31.08.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidota ceļojoša izstāde “Latvijas
Republikas Pilsoņu Kongresam – 25”

31.07.–3.08.

21.30

KINO PLACIS
Filma “Zeme: viena brīnišķīga diena”

7.–10.08.

21.30

KINO PLACIS
Animācijas filma “Kukaiņu slepenā dzīve”

14.–17.08.

21.30

KINO PLACIS
Ģimenes filma “Lācēna Padingtona piedzīvojumi 2”

23.08.

18.00

Tikšanās ar Pilsoņu Kongresa delegātiem un darbiniekiem

4.08.

18.00

Dzejas izrāde “Iedomu spoguļi”
Aleksandra Čaka dzeju lasa aktieris Mārtiņš Vilsons

Bez maksas
2 €,
Jēkabpils TN kase,
Kino Placis

Bez maksas

Jēkabpils Sv. Miķeļa ev. lut. baznīca, Brīvības iela 125
Par ziedojumiem

Laika gaitā pasākumu plānā var būt papildinājumi un izmaiņas

Jēkabpils Tautas nama pagalmā

Dokumentālā filma
“Zeme: viena brīnišķīga diena”
31.07.–3.08. plkst. 21.30

Animācijas filma
“Kukaiņu slepenā dzīve”
7.–10.08. plkst. 21.30

Ģimenes filma
“Lācēna Padingtona piedzīvojumi 2”
14.–17.08. plkst. 21.30

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 AUGUSTĀ
Uzzini vairāk – www.jkp.lv

Jēkabpilī tiek realizēts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2014. – 2020. gada 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.
Projekta “Open Up” rezultātā tiks modernizēta Jēkabpils Galvenās
bibliotēkas bērnu nodaļa, kas nodrošinās pašattīstības iespējas bērniem no
mazaizsargātām ģimenēm. Tāpat bibliotēka bērniem organizēs īpaši šim
projektam sagatavotu nodarbību ciklu. Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļa ikdienā piedāvā daudzveidīgas un aizraujošas nodarbības
gan pašiem mazākajiem, gan pusaudžiem.
•
•
•
•
•
•

Bibliotēka piedāvā:
Grāmatu izsniegšana uz mājām;
Grāmatu rezervēšana tiešsaistē;
Grāmatu lietošanas termiņa pagarināšana;
Preses izdevumu izsniegšana uz mājām;
Datoru un interneta izmantošana;
Uzziņas, konsultācijas;

• Tematiskās izstādes – katru mēnesi Bērnu
literatūras nodaļā notiek tematiskās
izstādes par aktuālo un saistošo bērniem
un jauniešiem;
• Lasīšanas veicināšanas pasākumus –
“Skaļā lasīšana”, “Bērnu, jauniešu, vecāku
žūrija”, Dzejas dienas, “Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļa”;
• Radošās darbnīcas – skolēnu brīvdienās,
gadskārtu svētkos Bērnu literatūras
nodaļa piedāvā radošās darbnīcas, kur var
pagatavot svētku apsveikumus, rotājumus un citus radošus darbiņus;
• Galda spēļu pēcpusdienas – bērniem un pusaudžiem, kas pavada laiku bibliotēkā, tiek rīkotas galda spēļu
pēcpusdienas, kurā tiek izspēlētas dažādas spēles – UNO, Scrabble, Monopols u.c.;
• Bibliotekārās stundas – sadarbībā ar skolām un bērnudārziem, bibliotekārajās stundās bērni tiek iepazīstināti
ar bibliotēkas pakalpojumiem un aktivitātēm;
• Tematiskās skoliņas – “Sprīdīša skoliņa” puikām, “Princešu skoliņa” meitenēm. Tematiskajās skoliņās notiek
praktiskas un radošas nodarbības;
• Izbraukuma pasākumus – notiek sadarbībā ar skolām un pagastu bibliotēkām. Bērnu literatūras nodaļa aktīvi
piedalās arī Jēkabpils pilsētas svētkos, Bērnu dienās;

• Viktorīnas – interesanti un āķīgi jautājumi par dažādām aktuālām tēmām.
“Mūsdienu bērnu bibliotēka ir telpa resursiem, lasīšanai, domāšanai, komunikācijai, radošumam un
pašizpausmei” sapņo Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas kolektīvs. “Bērnu literatūras nodaļai šis
ir īpašs gads – 6. novembrī svinēsim 65 gadu jubileju! Arī “Runčuka pantiņu kaujām” šogad aprit 10 gadi!”””
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.
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Jēkabpils Galvenā bibliotēka, Rīgas iela 212
1.07.–30.12.
1.–30.08.
1.–30.08.
1.–30.08.
1.–30.08.
29.08.
17.00

Plaukta izstāde “ES prezidējošā dalībvalsts – Austrija”
Jekaterinas Grahoļskas-Krjukovskas gleznu izstāde “Ķerot mirkli”
Tematiska izstāde “Baltijas ceļa vienojošais spēks”
Grāmatu skate “Latvijas Simtgades grāmata Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā.
Deviņdesmito gadu grāmatas”
Izstāžu cikla “Lasīsim lasītavā!” 5. izstāde “Žurnāli Latvijā, kurus lasa sievietes”
Tikšanās ar mākslinieci Jekaterinu Grahoļsku-Krjukovsku

Bez maksas
Bez maksas
Bez maksas
Bez maksas
Bez maksas
Bez maksas

Bērnu literatūras nodaļa, Rīgas iela 212
1.–30.08.

30.08.

11.00

Plaukta izstāde “Ražīgākais vasaras mēnesis”
Plaukta izstāde “Nāc piedalies - “Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija 2018” interesantākais šīs vasaras piedzīvojums!”
Pasākums “Atvadas vasarai”

Bez maksas

Bez maksas

Jēkabpils pilsētas bibliotēka, Vecpilsētas laukums 3
Izstāžu cikla “Latvijas kultūras kanons – izcilākās nacionālās kultūras vērtības”
59. literatūras izstāde “Vizuālā māksla. Johans Valters. Peldētāji zēni, ap 1900”
Jauno grāmatu diena

1.–31.08.
3.08.

Bez maksas
Bez maksas

Bērnu literatūras nodaļa, Pasta iela 39
Grāmatu skate “Vidzemes gleznainos pakalnos”
/4. izstāde ciklā “Mūsu zeme Latvija”
Plaukta izstāde “Kāda muša tev iekodusi?” /ieskats kukaiņu pasaulē
Cikla “Latvijas kultūras kanons” 8. literatūras izstāde “Skatuves māksla. Alvja
Hermaņa Jaunais Rīgas teātris”
Lielā punktu spēle “Pūra lādes dārgumi” /3. spēle ciklā “Pie mums, Latvijā”
Galda spēļu pēcpusdiena “Sākam spēli!”
Plaukta izstāde “Pašu rokām!”
Plaukta izstāde “Zinību dienu gaidot”

1.-31.08.

6.–17.08.
9.08., 23.08.
10.–30.08.
20.–30.08.

Bez maksas

Bez maksas
Bez maksas
Bez maksas
Bez maksas

Latvijas Pirmās brīvvalsts laika bankas ēka, Pormaļa iela 11
9.08.

14.00

Tikšanās ar padomju laika bankas darbiniekiem “Te toreiz bija tā…”

Bez maksas

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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11.08. plkst. 17.00
11. starptautiskais tautas mūzikas
festivāls “Lustes Jēkabpilī”

11.08. plkst. 20.00
Latvijas Simtgades
zaļumballe

23.08. plkst. 18.00
Tikšanās ar Pilsoņu Kongresa
delegātiem un darbiniekiem

1.–30.08.
Jekaterinas Grahoļskas-Krjukovskas
gleznu izstāde “Ķerot mirkli”

8.–31.08.
Ceļojoša izstāde “Latvijas Republikas
Pilsoņu Kongresam – 25”

3.08. plkst. 17.00
Latvijas mūzikas festivāls
“Metalshow.lv Open Air”

4.08. plkst. 18.00
Dzejas izrāde “Iedomu spoguļi”

9.08. plkst. 14.00
Tikšanās ar padomju laika bankas
darbiniekiem “Te toreiz bija tā…”

17.08.
E. Rozenštrauha jubilejas koncerts
“Rozenštrauha gadsimts”

Drīzumā SEPTEMBRĪ
1.09.

Turnīra “Prāta Spēles: Simtgades kauss” posms Jēkabpils Tautas namā

3.09.

Zinību diena Kino Mītnē

5.-7.09.
11.-15.09.
26.09.-18.10.
30.09.

22. Baltijas jūras dokumentālo filmu forums “Baltic Sea Docs” Jēkabpils Tautas namā
Dzejas dienas Jēkabpilī
Kamermūzikas dienas Jēkabpils Tautas namā
Miķeļdienas gadatirgus Krustpils saliņā

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.

