Jēkabpils pilsētas svētki 2018

17. maijs – 16. jūnijs
RADI stāstu Jēkabpilī
17.05.–16.06.

Fotoakcija “RADI Brīvības ielā”
Projekta “Brīvības ielu stāsts” ietvaros

Brīvības iela

13. jūnijs
RADI prieku
16.00

Ukraiņu kultūras diena - radošā darbnīca “Košais
vainadziņš”

Sadarbībā ar ukraiņu biedrību “Javir”.

21.00

Kino Plača “Dārza svētki”
Baudīsim grupas “Bad Habits” mūziku, skatīsimies programmas
“Latvijas filmas Latvijas simtgadei” filmu “Baltu ciltis” un
smiesimies ar stad-up komiķi Rūdolfu Kugrēnu.

Jēkabpils Galvenā
bibliotēka

Kino Placis

15. jūnijs
RADI iedvesmu
10.00–20.00
11.00
20.00

22.00

“Veselības kilometri” pilsētai
Dāvini veselības kilometrus savai pilsētai - skrienot, braucot ar
velosipēdu vai nūjojot!
“Vizmas skoliņas” atklāšana un zvaigžņveida puzuru
darbnīca “100 zvaigznes Latvijai”
Annas Sērumas autorkoncerts “Migla”

Biļetes iepriekšpārdošanā Jēkabpils Vēstures muzeja kasē, biļetes cena 2 €. Vietu
skaits ierobežots!

Nakts pikniks “Mūzika kokos”
Muzicē jaunie un talantīgie Jēkabpils jaunieši – radošā apvienība
“Viena nakts”, DJ Serotone un DJ Den Fractal.
Aicinām ņemt līdzi pledu, siltu tēju un uzkodas!

Mežaparks
“Vizmas skoliņa”,
Rīgas iela 103
Krustpils pils, Vārtu tornis

Kena parks

RADI izzinot
12.00–16.00

Spēļu pēcpusdiena “Izzini Latviju! Izzini Jēkabpili!”
 krustvārdu mīkla par Latviju “Latvijai 100”,
 faktu spēle “Latvija”,
 saliekamā mīkla “Pilsētas karte - Jēkabpils”.

Jēkabpils Galvenā
bibliotēka, Bērnu
literatūras nodaļa

15. – 16. jūnijs
RADI radoši
11.00

Pastaiga ar stāstiem “Caur nebrīvi uz brīvi. Brīvības iela”
Pastaigā par pilsētas vēsturi stāstīs “Biedrības Jēkabpils mantojums”
priekšsēdētājs Jānis Zeps.

Brīvības iela

Tikšanās skvērā pie Brīvības un Neretas ielas apļa.

Lūgums pietikties Jēkabpils pilsētas bibliotēkā vai zvanot pa tālr. 28822459.
11.00–17.00
12.00–16.00

Mākslinieces Ēsteres Zemītes gleznu izstāde “Atspulgi”
Ieeja par ziedojumiem baznīcas jumta renovācijai.

Izstāde “100 iemesli lepoties ar Jēkabpili”
Tekstilmākslas izstāde “Sakņu sistēma”
Sandas Mālnieces gleznu izstāde “Iespaidu varā”

Jēkabpils Sv. Miķeļa
evaņģēliski luteriskā baznīca
Krustpils pils, Izstāžu zāle
Krustpils pils, Vārtu tornis
Krustpils pils, Marmora zāle

16. jūnijs
RADI pie Daugavas
6.00

Pludiņmakšķerēšanas sacensības “Radi Jēkabpilī”

Jāuzrāda makšķernieka karte, dalība čempionātā jāpiesaka sacensību vietā līdz plkst. 5.50!

RADI garīgo dimensiju
10.00

Ekumēniskais dievkalpojums un Jēkabpils kamerorķestra
sakrālās mūzikas koncerts

Jēkabpils Romas katoļu
baznīca

RADI bērnību Kena parkā
11.30–16.30
12.00
13.30
15.20

Lielās koka spēles, “Pallas” bērnu istaba, baskāju taka, piepūšamās atrakcijas, izjādes
ar poniju, izbraucieni ar bērnu elektromobiļiem, baseins “Mazais kapteinis” un burbuļi
Radošās apvienības “Pasaku Nams” koncertprogramma “Brīnumu meža piedzīvojumi”
Koncertšovs bērniem “Izklausies dzirdēts mežā!”
“Xeny Dance Studio” hip-hop deju programma

RADI un rādi pie t/c “Sēlija”
10.00–16.00
10.00–17.00

13.00–16.00

Biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” radošās darbnīcas un Eiropas brīvprātīgo
informācijas punkts “Radi Jēkabpili Eiropā”
Jauniešu kvartāls “JēRAJONS”
 Jēkabpils Jauniešu domes Zvaigžņu spēles futbolā, strītbolā un florbolā, dažādi konkursi,
 biedrības “13. pirmdiena” Jēkabpili izzinošā darbnīca,
 “Brīvais mikrofons” jaunajiem māksliniekiem,
 DJ meistarklase, bungu spēles meistarklase un hip-hop meistarklase,
 chill zona ar spēlēm.
“Latvijas antīko automobiļu kluba” spēkratu eksponēšana
Jēkabpils pilsētas čempionāts “Kurbada Kauss” svaru stieņa spiešanā guļus bez ekipējuma
Sacensībām var pieteikties līdz 14. jūnijam interneta vietnē http://piedalies.sp.lv/.
Sacensību “Latvijas spēcīgākā pilsēta” Jēkabpils posms

RADI satiekas pilsētas ielās un laukumos
10.00–15.00

Biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” interaktīvā spēle
“Radi NVO Jēkabpilī!”
“Virtuālās sacensības”
Rīko A/S “Balta”
Našķi un spēles ar “Citadeli”
Rīko A/S “Citadele”
Atlase skaistuma konkursam “Miss Dimanta foto 2018”
Tiek aicinātas daiļas un drosmīgas dāmas!
Konkursa noteikumus meklē interneta vietnē www.missdf.lv.

Skvērs pie
Jēkabpils Tautas nama

Rīko nodibinājums “Kvalitatīva mūžizglītība un veselīga dzīvildze”
10.00–16.00
11.00–17.00

12.00

13.00–17.00
23.30

Laukums pie Justīcijas nama
Zemessardzes 56. kājnieku bataljona aktivitātes
Pasaku muzejs “BUTAforija”
Leļļu izstāde
Mākslas skolas pagalms
Atraktīvas spēles
Mākslas skolas absolventu noslēguma darbu izstāde
Mākslas skola
Pedagogu un R. Štelmaheres studijas “Slieksnis” darbu
izstāde
Skvērs
A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas “Dārza svētki” un
Brīvības
ielā 203
Latvijas ģerboņa svinīga saņemšana
A.Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolai - 60
Muzicē pūtēju orķestris (diriģents J.Briška), pūšamo un sitamo
instrumentu ansambļi.
Sēļu sēta
Mazākumtautību kultūru sēta
Baudīsim tradicionālās dziesmas, dejas, ēdienus.
Laukums pie Justīcijas
Pilsētas svētku diskotēka uz kluba “Stacija” skatuves
nama
Uzstājas [Ex] da Bass, Riganights, Aiviso un Gusts

RADI kustību
10.45

11.30–17.00

Pilsētas svētku velobrauciens “RADI, mostieties!”
Velobraucienu pavadīs Pilsētas svētku “RADI Jēkabpilī” bānītis,
pilsētu modinās Ogres novada kultūras centra pūtēju orķestris
“Horizonts”.
Dalībnieku pulcēšanās plkst.10.30 Krustpils saliņas stāvlaukumā!
Izbraucieni ar Pilsētas svētku “RADI Jēkabpilī” bānīti

Biļetes cena 1 €, pirmsskolas vecuma bērniem līdz 7 gadu vecumam – bez maksas.

17.40

Braucienu laiki:
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
Pilsētas svētku gājiens “RADI Jēkabpilī”
Stāšanās pilsētas svētku gājienam Kļavu ielā pie Kena parka plkst.17.15!

Krustpils saliņas
stāvlaukums –
Vecpilsētas laukums
Iekāpšana laukumā pretī
pilsētas domei

Kļavu iela – Vecpilsētas
laukums

RADI svētkus Vecpilsētas laukumā
9.00–16.00
10.00–13.00

10.00–17.00

Amatnieku Dižtirgus Brīvības ielā
Retro motociklu eksponēšana
“Senā Jēkabpils” pie vides objekta “Pilsētas stāsts”
 izstāde “Aizsargu organizācija Jēkabpilī”

Izstāde tapusi sadarbībā ar “Biedrību Jēkabpils mantojums”, Latvijas Kara muzeju un Jēkabpils Vēstures muzeju.

 izstāde “Kad zirgs bija cilvēka spārni”

Izstādē izvietoti Sarmītes Ozoliņas un Jēkabpils pilsētas bibliotēkas krājuma novadpētniecības materiāli.
11.30
12.00–14.00

12.00–16.00

18.00–23.00

23.15
23.30–4.00

 konkursi par pilsētu senatnē
Rīta rosme ar Latvijas čempioniem volejbolā – Jēkabpils “Lūšiem”
Latgales Retro spēkratu eksponēšana
Koncerts “RADI lustējas”
12.00 Ogres nov kultūras centra pūtēju orķestris “Horizonts” (vad. V.Kokamegi, T.Kokamegi),
12.15 grupa “Ilūzija”,
12.30 sporta deju klubs “Liberta”,
12.45 grupa “Starpbrīdis” un Ē.Gruzniņš,
13.15 deju studija “Inter”,
13.40 grupa “Aizezera muzikanti” (Koknese),
13.55 folkloras ansamblis “Gastauta” (Rokišķi),
14.10 eksotisko deju studija “Inda”,
14.35 Eiropas deju kolektīvs “Daugavietes” un līnijdeju grupa,
14.55 vokālais ansamblis “Vakarvējš”,
15.10 viktorīna par Jēkabpili,
15.25 Laura un grupa “Brāļadēli”,
15.45 Ogres nov. kultūras centra pūtēju orķestris “Horizonts”.
Pilsētas svētku LIELKONCERTS “RADI Jēkabpilī”:
18.30 grupas “LABVĒLĪGAIS TIPS” koncerts,
19.30 “Gada jēkabpilietis” apbalvošana,
19.45 volejbola kluba “Jēkabpils Lūši” sportistu apbalvošana,
20.00 amatierkolektīvu priekšnesumi,
20.15 akcijas “Labais kaimiņš” nominantu apbalvošana,
20.30 amatierkolektīvu priekšnesumi,
21.00 grupas “DAGAMBA” koncerts,
22.00 grupas “MUSIQQ” koncerts.
Lielkoncertu vada Lauris Subatnieks un Gundars Silakaktiņš.
Svētku uguņošana virs Daugavas
Lūgums uguņošanu vērot no Daugavas kreisā krasta aizsargdambja!
Pilsētas svētku balle
Muzicē grupa “Eels of the Sixties” (Rīga) un DJ Will Roland

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.

