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Laika gaitā pasākumu plānā var būt papildinājumi un izmaiņas

1.01. 00.30 Jaunā 2019. gada sagaidīšana, svinīgā uzruna un uguņošana Vecpilsētas laukumā

1.01. 01.00 Simtgades skaistākās dziesmas Vecpilsētas laukumā. Muzicē DJ, mūziķis Juris Neretnieks 

Jēkabpils Tautas nams, Vecpilsētas laukums 3
1.01. 01.00 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!

2.01. 17.00 KINO MĪTNE
Animācijas filma “Īgņas valstība”
Filmas ilgums 1 h 37 min

2 €,
Jēkabpils TN kase3.–4.01. 14.00

17.00

10.01. 18.00 Mākslinieces Mētras Štelmaheres personālizstādes “Pirmais sniegs” atklāšana
Bez maksas

10.01.–28.02. Mētras Štelmaheres personālizstāde “Pirmais sniegs”
11.01. 19.00 Jēkabpils Sporta laureāts 2018                                                                                                Rīko Jēkabpils Sporta centrs Ar ielūgumiem

12.01. 18.00 Atpūtas vakars “Vecais Jaunais gads” 
Rīko Jēkabpils krievu biedrība “Rodņik”

9 € (balkonā), 
11 € (zālē),

Jēkabpils TN kase

17.01.
18.00

KINO MĪTNE
Dokumentāla filma “Putina liecinieki” 
Filma krievu valodā ar latviešu subtitriem

2 €,
Jēkabpils TN kase18.01.

25.01. 19.00 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienai veltīts pasākums “Janvāra patiesības” Bez maksas

Krustpils kultūras nams, Rīgas iela 212
5.01. 18.00 Jaungada sarīkojums Jēkabpils pilsētas amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem Bez maksas

18.01. 19.00 Viktora Ostrouhova un Valentīnas Korkinas humora programma 
“Smiekli bez šķēršļiem”

10 € – 15 €,
“Biļešu Paradīze”

26.01. 15.00 Pasākums “Jaungada tikšanās”                                                                      Rīko baltkrievu biedrība “Spatkanne” Ar ielūgumiem

Vēsturiskā Latvijas bankas ēka, A. Pormaļa iela 11
31.01. 17.00 ““Latgales Dāmu Popa” stāsti” un tikšanās ar grupas dalībniecēm Bez maksas

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

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.
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1.01. Jaunā 2019. gada sagaidīšana, uguņošana un Gadu mijas balle

5.01. plkst. 18.00
Jaungada sarīkojums Jēkabpils 

amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem

12.01. plkst. 18.00  
Atpūtas vakars

“Vecais Jaunais gads”

25.01. plkst. 19.00 1991. gada barikāžu 
aizstāvju atceres dienai veltīts pasākums 

“Janvāra patiesības”

Dokumentāla filma 
“Putina liecinieki”
17.01. plkst. 18.00
18.01. plkst. 18.00

Animācijas filma “Īgņas valstība”
2.01. plkst. 17.00

3.01. plkst. 14.00; 17.00
4.01. plkst. 14.00; 17.00

10.01.–28.02.  
Mētras Štelmaheres personālizstāde 

“Pirmais sniegs”

18.01. plkst. 19.00
Humora programma

“Smiekli bez šķēršļiem”

31.01. plkst. 17.00  
““Latgales Dāmu Popa” stāsti”  

un tikšanās ar grupas dalībniecēm

Nepalaid garām JANVĀRĪ
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.

Laika gaitā pasākumu plānā var būt papildinājumi un izmaiņas



Katru piektdienu no plkst. 15.00 līdz plkst. 16.00 Jēkabpils 
Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā notiek atvērtās 
nodarbības. “Nāc, pievienojies!” 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. 

JANVĀRĪ
4.01. “Detektīvspēle bibliotēkā”
Ikviens var kļūt par detektīvu! Katrs uzdevums prasīs laiku, bet tas ir 

ierobežots. Dodieties meklējumos, lai aprakstam atrastu atbilstošu attēlu 
vai attēlam – atbilstošu aprakstu bibliotēkas telpās. 

11.01. “Labas uzvedības ābece”
11. janvārī tiek atzīmēta Starptautiskā Paldies diena. Izzināsim 

uzvedības ābeci un teiksim “paldies” viens otram.

18.01.“Grāmatu BINGO!” 
1. Katrs spēlētājs saņem grāmatu, un to uzmanīgi apskata;
2. Saņem klāt aploksni, kurā ir lapiņas ar informāciju par grāmatu;
3. Spēles vadītājs uzdod jautājumus par grāmatu. Piemēram, kuras 

grāmatas autors ir Ojārs Vācietis? Kurš pirmais atrod atbildi, saka BINGO 
un krāj punktus. Noslēgumā – balvas!

25.01. “Ziemas prieki!” – radoši darbiņi.

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

Tu vēl neesi apmeklējis nodarbības? 
Tad nāc, pievienojies!

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 JANVĀRĪ

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.

“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 FEBRUĀRĪ
9.02. Koncertprogramma “Latvieši. Muzikāla eseja” Krustpils kultūras namā

15.02. Balle ar grupu “Lauku muzikanti” Jēkabpils Tautas namā

17.02. Šannas Vaterstaunas (ASV) un “Latvian Blues Band” blūza koncerts Krustpils kultūras namā

22.02. Dzintara Čīčas un Kaspara Antesa koncerts “Draugi uz mūžu” Jēkabpils Tautas namā

23.02. “Prāta Spēles” Jēkabpils Tautas namā

23.02. Mūzikls “Baltican Carmen” Krustpils kultūras namā

24.02. Tēlaina, teatralizēta šova programma bērniem “Alise Aizspogulijā” Krustpils kultūras namā

28.02. Teātra izrāde bērniem “Vinnijs Pūks” Krustpils kultūras namā

Nepalaid garām JANVĀRĪ
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

Līdz 11.01. Tematiska izstāde “Kalendāri”

2.–30.01.

Izstāžu cikla “Latvijas nacionālo kultūras, izglītības un zinātnes institūciju 100. gadadiena” 1. izstāde 
“Latvijas Nacionālā opera un Balets”
Tematiska izstāde “Ak, laiks, skrejošais laiks!”/ Jānim Akurateram – 143

Tematiska izstāde “Janvāra naktī, kad atmiņu ugunskuri kūp...” / Barikāžu aizstāvju atceres diena

Izstāžu cikla “Latvijas 15 gadi Eiropas Savienībā” 1. izstāde “Mūsu ceļš uz ES”

7.–30.01. Aicinājums – akcija “Pasaki “Paldies”!”, veltīta Starptautiskajai Paldies dienai
“PALDIES ir vienīgā valūta pasaulē, kas nav vēl mainījusi kursu.” /Jānis Jaunsudrabiņš/

14.01. 14.00 Ceļojošās zīmējumu un domrakstu izstādes “Mana Satversme” atklāšana
14.01.–3.02. Ceļojošā zīmējumu un domrakstu izstāde “Mana Satversme”

Bērnu literatūras nodaļa, Rīgas iela 212

2.–30.01.

Plaukta izstāde “Dzeltenās cūkas gads!”
Plaukta izstāde “Ziemas sporta veidi”
Plaukta izstāde “Mini, mini mīkliņu...”

 
4.01.,

11.01.,
18.01.,
25.01.

15.00–16.00

Projekta “Open Up” atvērtās nodarbības:
“Detektīvspēle bibliotēkā”
 “Labas uzvedības ābece”
“Grāmatu BINGO!” 
“Ziemas prieki!” – radoši darbiņi

Jēkabpils pilsētas bibliotēka, Vecpilsētas laukums 3

4.01. Jauno grāmatu diena

4.–31.01.
Izstāžu cikla “Latvijas kultūras kanons – izcilākās nacionālās kultūras vērtības” 64. literatūras izstāde 
“Vizuālā māksla. Egons Spuris (1931–1990) – cikls “Rīgas proletāriešu rajoni 19. gs. beigas, 
20. gs. sākums” (20. gs 70.–80. gadi)

Bērnu literatūras nodaļa, Pasta iela 39

2.–31.01.

Grāmatu skate “Čučumuižas pasaciņas”
Plaukta izstāde “Viens pats virtuvē” / pavārgrāmatas bērniem”
Plaukta izstāde “Neatvadīsimies” /dzejniekam Klāvam Elsbergam – 60/

Lasīšanas veicināšanas akcija “Bērnu / jauniešu / vecāku žūrija – 2018”
Lasītāju gada konkurss “Zvaigžņu lasītāji”

14.–18.01. Aktivitāšu nedēļa “Veļam, ceļam Sniegavīru!”


