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Laika gaitā pasākumu plānā var būt papildinājumi un izmaiņas

8.12.

12.00 – 16.00 Ziemassvētku tirdziņš Kena parkā
13.00 Akcijas “Mana egle ir Tava egle” egļu meža atklāšana Kena parkā

13.00 – 16.00 “Ziemassvētku pasaka” – rotaļas, spēles, tikšanās un fotografēšanās ar Ziemassvētku vecīti parkā
17.00 Jēkabpils pilsētas Ziemassvētku egles iedegšana Vecpilsētas laukumā

31.12. 00.30 Jaunā gada sagaidīšana, svētku uzruna un uguņošana Vecpilsētas laukumā

Vēsturiskā Latvijas bankas ēka, A. Pormaļa iela 11

6.12. 15.00 Lekcija “Uztura nozīme veselības saglabāšanā”, tikšanās ar gastroenterologu Dr. Hosamu Abu Meri
Pasākums tiek organizēts projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” ietvaros.

Jēkabpils Tautas nams, Vecpilsētas laukums 3

2.12. 16.00 Jēkabpils simfoniskā orķestra koncerts “Jāzeps Vītols un citi dārgakmeņi”
Solists J. Porietis (trompete), diriģents M. Bergs

3 €,
Jēkabpils TN kase

3., 10., 17.12. 14.30 Senioru deju nodarbības Bez maksas
4.12. 17.30 Pļaviņu mākslas skolas audzēkņu darbu izstādes “Brīnumi notiek” atklāšana Bez maksas

4. – 29.12. Pļaviņu mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “Brīnumi notiek” Bez maksas

13.12. 17.00 Pasākums “Cenzūra – pretrunas. Diskusija”
                                                                                     Pasākums tiek organizēts projekta “Aizliegtie vārdi” ietvaros Bez maksas

15.12. 16.00 Jēkabpils BJC bērnu vokālo ansambļu “Kamolītis” un “Supermeitenes”  
koncerts “12 dāvanas Ziemassvētkos” Bez maksas

19.12. 18.30 Bērnu vokālā ansambļa “Dziesmiņa” “Baltais koncerts” Bez maksas
20.12. 12.00 “Latvijas leģendas”, tikšanās ar grāmatas “Tuvplāni” autori G. Repši Bez maksas

20.12. 19.00 Koncertprogramma “Trīs vīri Ziemassvētkos” 
Viesosies komponists J. Lūsēns, dziedātājs Z. Muktupāvels un aktieris M. Vilsons

8 € – 12 €,
“Biļešu Paradīze”

21.12. 19.00 YAMAHA mūzikas skolas Jēkabpils fil. audzēkņu koncerts “Ziemassvētku DO-RE-MI” Bez maksas
21.12., 27.12. 18.00 KINO MĪTNE

Romantiska komēdija “Jaungada taksometrs”, režisors M. Martinsons
3 €,

Jēkabpils TN kase22.12. 14.00

26.12. 11.00 Ziemassvētku eglīte – rotaļprogramma “Kā Ziemasvētki tika izglābti!”
Vairāk informācijas: tālr. 27771154

14 €,
Jēkabpils TN kase

28.12. 22.00 Jēkabpils Jauniešu domes balle 6 €,
Jēkabpils TN kase

1.01. 1.00 Jaunā gada balle kopā ar grupu “Piepilsēta” un DJ Kasparu Siliņu  
Galdiņu rezervēšana pa tālr. 65231475, biļešu iepriekšpārdošana TN kasē). Rezervētās 
biļetes lūgums izpirkt līdz 29.12.! 30.12. kase slēgta. 31.12. kase strādās no plkst. 23.00.

8 €, 10 € 
Jēkabpils TN kaseIeeja 31. decembrī no 

plkst. 23.30!

Krustpils kultūras nams, Rīgas iela 212

1.12. 17.00  V. Daņiļeca un V. Moisejenko humora izrāde “Labākie un mīļākie numuri gadu laikā” 12 € – 18 €,
“Biļešu Paradīze”

9.12. 15.00 Andra Baltača 50 gadu jubilejas koncerts “Dzīves motīvs” 8 € – 15 €,
“Biļešu Paradīze”

15.12. 18.00 Jubilejas koncerts “Menuetam 50 / Latvijai – 100” 10 € – 15 €,
“Biļešu Paradīze”

20.12. 14.00
Ziemassvētku balle senioriem ar kapelu “Kreicburgas ziķeri”. Ieeja bez maksas, 
iepriekš piesakoties Krustpils kultūras nama kasē vai pa tel. 26544619.

Pasākums tiek organizēts projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” ietvaros
Bez maksas

22.12. 16.00 Krustpils kultūras nama jauktā kora “Noskaņa” Ziemassvētku koncerts Bez maksas

23.12.
13.00 Sanktpēterburgas Jaungada eglīte “Trīs sivēnu Jaungada piedzīvojumi” 5€ – 12€,

“Biļešu Paradīze”

17.00 Sanktpēterburgas muzikālā teātra “Pēterburgas Operete” muzikāla izrāde 
“Parasts brīnums”

10 € – 18 €,
“Biļešu Paradīze”

29.12. 18.00 Jaungada cirka izrāde ar Transformeru 6 € – 12 €,
“Biļešu Paradīze”

Krustpils Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīca, Kalna iela 33

2.12. 17.00 Ziemassvētku koncerts “Tik klusa un svēta”. Muzicē K. Zaharova, M. Ruskis, R. Ozols, V. Pūce 10 €,
“Biļešu Paradīze”

8.12. 15.00 Ziemassvētku koncerts “Dvēseles dziesma” Bez maksas

16.12. 17.00 Marijas Naumovas Ziemassvētku koncerts “Pa īstam” 12 €,
“Biļešu Paradīze”

22.12. 13.00 Jēkabpils Mūzikas skolas kolektīvu Ziemassvētku koncerts Bez maksas

30.12. 14.00 Koncertprogramma “Kluss starojums”. Muzicē E. Rezgale, I. Birģele, M. Briška 8 €,
“Biļešu Paradīze”



31.12. – 1.01. Jaunā 2019. gada sagaidīšana, uguņošana un Jaunā gada balle

20.12. plkst. 14.00 
 Ziemassvētku balle senioriem kopā ar 

kapelu “Kreicburgas ziķeri”

2.12. plkst. 16.00
Jēkabpils simfoniskā orķestra koncerts

“Jāzeps Vītols un citi dārgakmeņi”

Romantiska komēdija  
“Jaungada taksometrs”

21., 27.12. plkst. 18.00
22.12. plkst. 14.00

20.12. plkst. 19.00
Koncertprogramma

“Trīs vīri Ziemassvētkos”

9.12. plkst. 15.00
Andra Baltača 50 gadu jubilejas 

koncerts “Dzīves motīvs”

13.12. plkst. 17.00
Pasākums 

“Cenzūra – pretrunas. Diskusija”
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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.

Laika gaitā pasākumu plānā var būt papildinājumi un izmaiņas

Vēl mirklis 
Un pārplīsīs gads 
Divpadsmit mirdzošās 
Strēlēs... 
Degs eglē sveces, 
Un cilvēks cilvēkam 
Klusu laimi vēlēs. 
Šai stundā kā 
Cerība balta 
Jauns gads sēdēs 
Goda vietā 
Pie galda.
                  /Gundega Salna/

Skaistus, 
siltus un 

ģimeniskus 
svētkus novēl

Jēkabpils Kultūras pārvalde



Nodarbības tiek organizētas 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 
ietvaros. 

No šī gada septembra katru piektdienu bērnu literatūras 
nodaļā notiek aktīva rosība, jo “OPEN UP” projekta ietvaros tiek 
organizēts radošs un izzinošs nodarbību cikls “Nāc, pievienojies” 
Apmācību laikā bērni aizraujošā veidā apgūst jaunas zināšanas 
par visdažādākajām sfērām – sports, dejas, ceļu satiksmes 
noteikumi, Latvijas vēsture u.c.  Nodarbību laikā bērni praktiski 
izmanto projektā iegādāto aprīkojumu – datorus, fotoaparātus, 
interaktīvo galdu, 3D televizoru un citu tehniku. Aktivitāšu 
noslēgumā tās dalībniekiem tiek piedāvāts spēlēt nodarbību 
tēmai atbilstošas spēles ar “X-box”. 

Decembrī bērnus gaida vēl 4 nodarbības:
    • 7.12.  “Kā es varu padarīt pasauli labāku”
    • 14.12. “Virtuālā dzīve”
    • 21.12. “Satiksimies Ziemassvētkos!”
    • 28.12. “Jaunā gada apņemšanās”

Tu vēl neesi bijis nodarbībās? 
Tad nāc, pievienojies!

Spēļu nodarbības tiks organizētas 20 mēnešu ietvaros 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.

Nepalaid garām DECEMBRĪ

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.

Katru piektdienu no plkst. 16.00 līdz plkst. 17.00
Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā notiek 

atvērtās nodarbības “Nāc, pievienojies!”

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 JANVĀRĪ
5.01. Jaungada sarīkojums Jēkabpils pilsētas amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem  

Krustpils kultūras namā
11.01. Jēkabpils Sporta laureāts 2018 Jēkabpils Tautas namā
12.01. Pasākums “Vecais Jaunais gads” Jēkabpils Tautas namā
18.01. V. Ostrouhova un V. Korkinas humora izrāde “Smiekli bez šķēršļiem” Krustpils kultūras namā

Nepalaid garām DECEMBRĪ
Uzzini vairāk – www.jkp.lv

Laika gaitā pasākumu plānā var būt papildinājumi un izmaiņas
Pasākumi bibliotēkās, ja vien nav norādīts citādi, apmeklējami bez maksas

Jēkabpils Galvenā bibliotēka, Rīgas iela 212
1.07.–30.12. Plaukta izstāde “ES prezidējošā dalībvalsts 2018. gada 2. pusgads – Austrija”

1.–29.12.
Tematiska izstāde “Saules gads. Ziemassvētki”
Tematiska izstāde “Akadēmiķim Jānim Stradiņam – 85”
Izstāžu cikla “Lasīsim lasītavā!” 8. izstāde “Rokdarbu meistarklases žurnālos”

3.–29.12. Grāmatu skate “Latvijas Simtgades grāmata Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā”
3.12.–11.01. Ceļojošā izstāde “Kalendāri”

14.12. 17.00 Literārs vakars “Ziemas lasījumi” kopā ar interešu apvienību “Literāts”

Bērnu literatūras nodaļa, Rīgas iela 212

7.12.
14.12.
21.12.
28.12.

Projekta “Open Up” atvērtās nodarbības:
“Kā es varu padarīt pasauli labāku”
“Virtuālā dzīve”
“Satiksimies Ziemassvētkos!”
“Jaunā gada apņemšanās”

1.–15.12. Plaukta izstāde “Advente”
3.–15.12. Plaukta izstāde “Rakstniekam Apsīšu Jēkabam — 160”

10.12. – 13.12. Radošās darbnīcas “Rūķu darbnīca”
15.-29.12. Plaukta izstāde “Rakstniekam, scenāristam Andrim Kolbergam - 80”
15.–27.12. Plaukta izstāde ”Ziemassvētki’’

Jēkabpils pilsētas bibliotēka, Vecpilsētas laukums 3

4.–29.12. Izstāžu cikla “Latvijas kultūras kanons – izcilākās nacionālās kultūras vērtības” 62. literatūras izstāde 
“Vizuālā māksla. Nikolauss Sefrenss, jaunākais. Liepājas Sv. Annas baznīcas altāra retabls (1697)”

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

Bērnu literatūras nodaļa, Pasta iela 39

1.–29.12.
Cikla “Latvijas kultūras kanons” plaukta izstāde “Tautas tradīcijas. Latvju dainas”
Lasīšanas veicināšanas akcija “Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija – 2018”
Grāmatu skate “Priecīgus Ziemassvētkus!”

5.12. 16.00 Lasītāju pulciņš
12.12. 16.00 Lasītāju gada konkursa “Zvaigžņu lasītāji” noslēgums 

21.12. 13.00 Ziemassvētku pasākums “Ziemas brīnummežs” Jēkabpils NVO resursu centra dienas centrā “Kopā būt’’
Sadarbībā ar ukraiņu biedrību “Javir”, Jēkabpils 2. vidusskolu, Jēkabpils pamatskolu

14.12. plkst. 17.00
Literārs vakars “Ziemas lasījumi”

20.12. plkst. 12.00
“Latvijas leģendas”, tikšanās ar grāmatas 

“Tuvplāni” autori Gundegu Repši

21.12. plkst. 13.00
Ziemassvētku pasākums 

“Ziemas brīnummežs”


