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Savu mīļo Latviju gribas turēt siltās rokās cieši, cieši, lai tā nenosalst. Kad, maizi cepot, 
vecmāte miltus no rokām baltā dvielī slauka, gribas savu mīļo Latviju vecmātes priekšautā 
skaut, lai tā jūt tikko ceptas rudzu maizes smaržu. Savu Latviju esam mīlējuši un sargājuši 
simt gadu garumā. Un vēl ilgāk mīlēsim, un vēl ilgāk sargāsim. Sargāsim tad, kad pavasarī 

piemājas pagalmā pirmās sniegpulkstenītes plauks, kad jūrmalas smiltīs svelmainā  
asaras dienā degs kājas, kad rudenīgajā septembrī lapas krāsosies, un tad, kad, ziemai 

sākoties, uzkritīs pirmais sniegs. Sargāsim Latviju caur priekiem, smaidiem, labu vārdu,  
siltu domu un kopābūšanu. Daudz laimes, mīļā Latvija! Lai silti svētki!

Jēkabpils Kultūras pārvalde

Maza mana 
Tēvuzeme 

Divu roku platumā. 
Mīļa mana Tēvuzeme 

Divu roku siltumā. 
Dziļa mana 
Tēvuzeme 

Visa mūža garumā.
/Knuts Skujenieks/

Laika gaitā pasākumu plānā var būt papildinājumi un izmaiņas

1.–18.11. Fotoakcija “Dūrainīša stāsts”               Aicinām iesūtīt savu dūrainīšu stāstu un fotogrāfiju, e-pasts: info@jkp.lv!
3.11. 12.00 Brīvības forums “No Brīvības līdz Brīvībai” Krustpils kultūras namā

3.11. 17.00
Grāmatas 365 svētku koncerts – Guntars Račs un grupa “Saldās sejas” Krustpils kultūras namā
Piedalās Ivo Fomins, Normunds Rutulis, Buks, Kristena Cīrule
Biļetes “Biļešu Paradīzes” kasēs un internetā. Biļešu cenas 3 – 7 €

9.11.–9.12. Jēkabpils mākslinieku gleznu izstāde “Redzu Latviju” Krustpils kultūras namā

11.11.
17.30 Lāčplēša dienas Lāpu gājiens no Kena parka līdz piemineklim “Kritušiem par Tēviju”
18.00 Piemiņas brīdis pie pieminekļa “Kritušiem par Tēviju”

12.–16.11. Viktorīna “Mana Latvija” un interaktīvs ceļojums Latvijas vēsturē un mūsdienās Jēkabpils Galvenās 
bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā

12.–16.11. 13.00–19.00 Laikmetīgās Vēstures muzeja izstādes par Jēkabpils kultūrvēsturi un Atmodas laika norisēm, audio 
vizuāla instalācija “Jēkabpilieši Atmodas laikā” vēsturiskajā Latvijas bankas ēkā17., 18.11. 10.00–16.00

12.–16.11. 18.00
Filma “Jēkabpils 100 gados” vēsturiskajā Latvijas bankas ēkā

17., 18.11. 15.00
12.–18.11. Cimdu izstāde “Dūraiņi Jēkabpilij” Krustpils kultūras namā

13.–16.11. 18.00 KINO MĪTNĒ Dokumentālā filma “Lustrum”                         Biļetes Jēkabpils Tautas nama kasē. Biļetes cena 2 €
18.11. Patriotiskas latviešu mūzikas atskaņošana uz Daugavas promenādes

18.11.

8.11 Saules sagaidīšana, Latvijas himnas atskaņojums un karogu celšana mastos pretī domes ēkai
8.30 Jēkabpils modināšana Latvijas 100. dzimšanas dienas rītā

10.00–16.00
10.00–17.00
11.00–18.00

Dāvana Latvijas dzimšanas dienā               Aicinām bez maksas apmeklēt apskates un izklaides objektus pilsētā!
Jēkabpils Vēstures muzejs 
Pasaku istaba “BUTAforija”; Laikmetīgās Vēstures muzejs vēsturiskajā Latvijas bankas ēkā
Mežaparka kameršļūkšanas trase

10.00; 11.30; 14.00 Ekskursijas pa Laikmetīgās Vēstures muzeju gida pavadībā vēsturiskajā Latvijas bankas ēkā
13.50 Baznīcu zvani – “Lūgšana Latvijai” visu konfesiju dievnamos

14.00 Ekumeniskais dievkalpojums, sieviešu kora “Unda” un Jēkabpils jauniešu koncerts Krustpils Evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā

15.30 Piemiņas brīdis pie pieminekļa “Kritušiem par Tēviju”

16.30
Valsts prezidenta uzruna, kamerorķestra “Sinfonietta Rīga” svētku koncerts, Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienai veltīts svinīgs sarīkojums Krustpils kultūras namā

Pasākumu vada Lauris Subatnieks un Gundars Silakaktiņš
17.00 Gaismas akcija “Brīvības liesmiņas”                   Aicinām novietot iedegtas svecītes pilsētas zaļajos laukumos! 

18.00–19.00 “Ugunskuru stāsti” – Latvijas patriotiskās dzejas atskaņošana un lielo ugunskuru iedegšana uz 
Daugavas promenādes                  Aicinām pastaigāties pa promenādi, klausoties patriotiskā dzejā un mūzikā

18.30–20.00 Multimediāls stāsts “18.11”  Vecpilsētas laukumā                              Tiešā translācija no Brīvības pieminekļa!
19.30 KINO MĪTNĒ Animācijas filma “Saule brauca debesīs”

21.00 Lielkoncerts “Latvijas spēka zīmes Jēkabpilij” – grupa “Pērkons” un Jēkabpils pilsētas apvienotais 
koris Vecpilsētas laukumā

22.00 Svētku balle ar grupu “Mākoņstūmēji”. Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu rezervācija Jēkabpils Tautas 
nama kasē, tālr.: 65231475. Biļetes cena 5 €

22.15 Svētku uguņošana virs Daugavas
Lūgums uguņošanu vērot no Daugavas kreisā krasta aizsargdambja!

Ja biļešu cena nav norādīta, pasākums bez ieejas maksas



Animācijas filma “Saule brauca debesīs”
18.11. plkst. 19.30

Spēlfilma “Tēvs Nakts”
30., 31.10., 1.–2.11. plkst. 18.00

Dokumentālā filma “Lustrum”
13.-16.11. plkst. 18.00

Kamerorķestra “Sinfonietta Rīga”
svētku koncerts
18.11. plkst. 16.30

Bērnu vokālā ansambļa “Dziesmiņa” 
koncerts

7.11. plkst. 18.00

Brīvības forums  
“No Brīvības līdz Brīvībai”

3.11. plkst. 12.00

Lielizrāde  
“(Ne)pareizie dziesmu svētki”

30.11. plkst. 19.00

Lāčplēša dienas  
Lāpu gājiens

11.11. plkst. 17.30

Guntara Rača un grupas “Saldās sejas” 
365 svētku koncerts

3.11. plkst. 17.00

Nepalaid garām NOVEMBRĪ
Uzzini vairāk – www.jkp.lv

Jēkabpils Tautas namā

Pasākumu 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.

Jēkabpils Tautas nams, Vecpilsētas laukums 3
3.11. 18.00 Biedrības 4. siena multimediāla izstādes “Identitāte. Cilvēks” atklāšana Bez maksas

3.–30.11. Biedrības 4. siena multimediāla izstāde “Identitāte. Cilvēks”
30., 31.10.

1.–2.11. 18.00 KINO MĪTNE  Spēlfilma “Tēvs nakts” 2 €,
Jēkabpils TN kase

5., 12., 26.11. 14.30 Senioru deju nodarbības Bez maksas
7.11. 18.00 Bērnu vokālā ansambļa “Dziesmiņa” koncerts “10 dziesmas Latvijas simtgadei” Bez maksas

22.11. 17.00
Pasākums “Cenzūra. Saruna par mūziku”  
Piedalās Orests Silabriedis, Aigars Godiņš, Iveta Tāle, Vita Talla  
                                                       Pasākums tiek organizēts projekta “Aizliegtie vārdi” ietvaros

Bez maksas

24.11. 18.00 XIV Eksotisko deju festivāls “Deja – dzīvības dvesma!”   Rīko eksotisko deju studija “Inda” 3 €,
Jēkabpils TN kase

30.11. 19.00 Tautas deju kolektīvu koncerts “Simts gadu dejā” Bez maksas

Krustpils kultūras nams, Rīgas iela 212
2.11. 9.30 Zemgales Biznesa forums Bez maksas
3.11. 12.00 Brīvības forums “No Brīvības līdz Brīvībai” Bez maksas

3.11. 17.00 Grāmatas 365 svētku koncerts – Guntars Račs un grupa “Saldās sejas”
Piedalās Ivo Fomins, Normunds Rutulis, Buks, Kristena Cīrule

3 € – 7 €,
“Biļešu Paradīze”

8.11. 10.00 Seminārs par dzimtu vēstures pētīšanu (kultūras nama 3. stāva Nodarbību telpa) 
Semināru organizē Jēkabpils Galvenā bibliotēka sadarbībā ar biedrību “Jēkabpils mantojums”

Bez maksas

10.11. 19.00 Slava Mitrohins un draugu orķestris koncertprogrammā “Latviešu blūzi” 10 € – 13 €,
“Biļešu Paradīze”

30.11. 19.00 Lielizrāde “(Ne)pareizie dziesmu svētki” 8 € – 16 €,
“Biļešu Paradīze”

12+

Laika gaitā pasākumu plānā var būt papildinājumi un izmaiņas



Projekta “Interaktīvās izglītības 
telpa  – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu 
bērnu sociālās integrācijas veids jeb 
OPEN UP” (Nr: LLI-263) ietvaros no 
24. līdz 27. septembrim pieredzes 
apmaiņas braucienā uz Berlīni (Vācija) 
devās 6 bibliotekāri no Jēkabpils 
Galvenās bibliotēkas un viens pārstāvis 
no Jēkabpils pilsētas bibliotēkas kopā 
ar šī projekta sadarbības partneriem no 
Ludzas un Rokiškiem (Lietuva).

Projekta OPEN UP ietvaros Ludzas, 
Jēkabpils un Rokišķu bibliotēkas ieguva 
mūsdienīgu tehnisku aprīkojumu. Viens 
no projekta mērķiem bija iepazīt un 
pārņemt Vācijas kolēģu labāko pieredzi 
darbā ar bērniem un pusaudžiem. 
Vācijas kolēģi stāstīja un demonstrēja to, 
kā viņi ar tehnoloģiju palīdzību veicina 
lasīšanu bērnu un jauniešu vidū.

Kopumā tika apmeklētas 3 
bibliotēkas – Amerikan Memory 
library Berlin-Kreuzberg (Amerika 
Gedenkbibliothek), Humbolt Bibliothek, 
Bezirkszentral Bibliothek – un SOS 
Kinderdorf sociālās palīdzības centrs.

Pirmais, kas mūs patīkami 
pārsteidza katrā bibliotēkā – grāmatu 
nodošanas ierīce, kurā lasītājs nodod 
grāmatas, žurnālus, diskus, u.c., 
noskenējot kodu, tālāk nodotās 
grāmatas pa lentu tiek ievietotas 
kastē, pēc tam bibliotēkas darbinieks 
tās sašķiro. Katrā no bibliotēkām vācu 
kolēģi parādīja un pastāstīja mums par 
savu pieredzi darbā, par aktivitātēm un 
pasākumu daudzveidību, scenārijiem. 
Piemēram, kā caur apkārtējo vidi 
iepazīt grāmatu. Ar jaunāko tehnoloģiju 
palīdzību tiek pievērsta uzmanība 
grāmatai, piemēram, bibliotekārs 

lasa bērniem priekšā kādu pasaku un, 
paralēli lasījumam, bērni redz uz LED 
ekrāna grāmatas ilustrācijas, tādējādi 
sekojot līdzi stāstam.

Tā kā Berlīnē ir liels imigrantu 
pieplūdums no dažādām valstīm, 
bibliotēkas lielu uzmanību velta vācu 
valodas apguvei. Viens no piemēriem – 
uz LED ekrāna tiek rādīts attēls un 
bērniem vācu valodā ir jānosauc, kas 
šajā attēlā attēlots, kādi priekšmeti, 
dzīvnieki utt.

Tāpat kā pie mums Latvijā, arī tur 
bibliotēkas sadarbojas ar pirmsskolas 
izglītības iestādēm un skolām, veidojot 
dažādus pasākumus, tādējādi piesaistot 
jaunos lasītājus bibliotēkai. Populāra ir 
skaļā lasīšana, kā piemēru varam minēt 
redzēto no kādas bibliotēkas Bērnu 
nodaļas - ir uzcelta jurta – konusveida 
koka režģis, kas pārklāts ar audumu. Tā 
iekšpusē izveidota mājīga atmosfēra 
un tur bērniem tiek lasītas pasakas. Lai 
nodrošinātu šo aktivitāti, darbinieki tiek 
speciāli apmācīti pareizi un izteiksmīgi 
lasīt.

Bibliotēkās darbojas arī brīvprātīgie, 
pārsvarā tie ir studenti, kuri nāk un lasa 
priekšā grāmatas bērniem. Skolēni 
labprāt pēc mācību stundu beigām nāk 
uz bibliotēku pildīt mājasdarbus, lasīt 
grāmatas, klausīties mūziku vai skatīties 
filmas, jo visās bibliotēkās ir liels CD 
un DVD daudzums. Tāpat pieejamas 
dažādas spēles  – gan x-box spēles, 
gan galda spēles, kuras tiek izsniegtas 
arī uz mājām. Vienā no apmeklētajām 
bibliotēkām lasītājiem tiek izsniegtas arī 
gleznas.

Apmeklējām arī SOS bērnu centru, 
ar mērķi iegūt pieredzi un izprast, kā 

rīkoties krīzes vai konfliktsituācijās. Vietā, 
kur atrodas šis centrs, ir ļoti liels bezdarbs 
un atrodas daudz sociālā riska ģimenes, 
tai skaitā arī imigranti, kuriem šis centrs 
nodrošina jebkāda veida palīdzību. 
SOS centrā ir pieejami dažādi kursi un 
nodarbības bērniem un pieaugušajiem. 
Mūsu apmeklējuma reizē sastapām 
māmiņas, kas apgūst šūšanu. 
Apmeklējām arī bērnudārzu, kas atrodas 
šī centra telpās un kuru ikdienā apmeklē 
vidēji 80 dažādu rasu un tautību bērni. 
Uz centru nāk gan tēti, gan mammas, lai 
pavadītu laiku kopā ar citiem vecākiem 
un bērniem, komunicētu un atrastu sev 
domubiedrus.

Mācību brauciena laikā Jēkabpils, 
Ludzas un Rokišķu bibliotekāri guva gan 
teorētisko, gan praktisko pieredzi, kuru 
bibliotēku darbinieki varēs izmantot arī 
savā ikdienas darbā. Un gūto pieredzi 
izmantosim atvērtajās nodarbībās.

Atvērtās nodarbības Jēkabpils 
Galvenās bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļā var apmeklēt katru 
piektdienu plkst. 16.00 un tās notiks 
līdz pat 2019. gada novembrim.

Plašāka informācija par 
nodarbībām  – Jēkabpils Galvenās 
bibliotēkas mājas lapā www.jgb.lv, vai, 
zvanot uz tālr. 29113614 (Ilona).

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 ES finansējums.

Līga Daudzvārde, 
Jēkabpils Galvenā bibliotēka

Nepalaid garām NOVEMBRĪ

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.

Projekta ietvaros aizvadīts pieredzes apmaiņas brauciens uz 
Berlīnes bibliotēkām

Uzzini vairāk – www.jkp.lv



Pasākumu 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.

Drīzumā DECEMBRĪ
2.12. Ziemassvētku koncerts “Tik klusa un svēta” Krustpils Romas katoļu baznīcā
8.12. Jēkabpils pilsētas Ziemassvētku egles iedegšana Vecpilsētas laukumā

15.12. Grupas “Menuets” jubilejas koncerts “Menuetam 50, Latvijai 100” Krustpils kultūras namā
20.12. Koncertprogramma “Trīs vīri Ziemassvētkos” Jēkabpils Tautas namā

31.12.–1.01. Jaunā gada sagaidīšana Jēkabpilī

Nepalaid garām NOVEMBRĪ
Uzzini vairāk – www.jkp.lv
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Jēkabpils Galvenā bibliotēka, Rīgas iela 212

1.07.–30.12. Plaukta izstāde “ES prezidējošā dalībvalsts 2018. gada 2. pusgads – 
Austrija”

1.-29.11.

Filmas bibliotēkā
Daigas Melnaces rokdarbu izstāde “Apkārt liku sīkus rakstus, vidū savu 
sirdi liku...”
Grāmatu skate “Latvijas Simtgades grāmata Jēkabpils Galvenajā 
bibliotēkā”. Noslēdzošā izstāde 1918.-2018. gadu grāmatas
Tematiska izstāde “Europeana”
Tematiska izstāde “Latvijai 100”
Izstāžu cikla “Lasīsim lasītavā!” 8. izstāde “Vēsture un zinātne”

1.11. 14.00
Lekciju cikls “Par veselīgu uzturu mūsdienās un kā ar uztura palīdzību 
cīnīties pret populārākajam saslimšanām Latvijā”. Tikšanās ar uztura 
speciālisti Andu Radziņu

2.11. 17.00 Tikšanās ar daiļamata meistari Daigu Melnaci

22.10.–26.11. Enerģētikas muzeja ceļojošā izstāde: Ķeguma HES – Latvijas enerģētikas 
lepnums

Bērnu literatūras nodaļa, Rīgas iela 212

2.11.
9.11.

16.11.
23.11.

Atvērtās nodarbības:
“Kustību prieks”, noslēgumā spēle “Dance Central Spotlight”
“Dzīvnieku pasaule”, noslēgumā spēle “Zoo Tycoon”
“Sacensību gars”, noslēgumā spēle “Forza Horizon 2”
“Viss par un ap basketbolu”, noslēgumā spēle “NBA 2K17”

2.–20.11. Plaukta izstāde “Dzejniecei, tulkotājai Irēnai Auziņai — 60”

5.–30.11.
Plaukta izstāde “Lāčplēša diena”
Plaukta izstāde “Latvijas Republikas proklamēšanas diena”

7.–20.11. Plaukta izstāde “Mārtiņdiena”
9.–30.11. Plaukta izstāde “Ojāram Vācietim 85”

12.–16.11. Interaktīvas aktivitātes “Ceļojums Latvijas vēsturē”

22.11. 13.45 Ziemeļvalstu literatūras nedēļas informatīvā stunda
sadarbībā ar Jēkabpils pamatskolu

Jēkabpils pilsētas bibliotēka, Vecpilsētas laukums 3

2.-30.11.
Izstāžu cikla „Latvijas kultūras kanons – izcilākās nacionālās kultūras 
vērtības” 62. literatūras izstāde „Vizuālā māksla. Jāzeps Grosvalds. 
Strēlnieku sērijas darbi, 1916-1917” 

2.11. Jauno grāmatu diena
5.-30.11. Izstāde “Latvijas nacionālie dabas simboli”

Bērnu literatūras nodaļa, Pasta iela 39

1.-30.11.

Grāmatu skate „Tev, Latvija, mūžīgi mūžīgai būt!” /18. novembris - 
Latvijas Republikas proklamēšanas diena/
Plaukta izstāde “Tautas tradīcijas. Tautastērps” /11. izstāde ciklā “Latvijas 
kultūras kanons”/
Lasīšanas veicināšanas programma “Mūsu mazā bibliotēka”
Lasīšanas veicināšanas akcija “Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija – 2018”

7.11. 15.00 Lasītāju pulciņš
15., 29.11. Galda spēļu pēcpusdiena “Sākam spēli!”Foto no pieredzes apmaiņas 

brauciena Berlīnē


