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Kultūras, atpūtas un sporta sarīkojumi Jēkabpils
novadā 2019. gada oktobrī
Date : 29/09/2019

02.10. plkst. 15.00 Rubenes kultūras nama parkā projekta “Veselības
veicināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Jēkabpils novada
pašvaldībā” ietvaros norisināsies nūjošanas pasākumu visai ģimenei sadarbībā ar
fizioterapeitu. Inventārs tiks nodrošināts, pasākums bez maksas, bez iepriekšējas
pieteikšanās.
10.10. plkst.15.00 Rubenes kultūras namā, Rubenes pagastā un 11.10. Kalna
pagasta pārvaldē, projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses
pieejamības uzlabošana Jēkabpils novada pašvaldībā” ietvaros norisināsies lekcija
par onkoloģijas profilaksi, kā arī pēc lekcijas būs pieejami ekspresstesti
asinsspiediena, holesterīna, hemoglobīna un cukura līmeņa noteikšanai, kā arī
speciālista rekomendācijas par iegūtajiem rezultātiem. Pasākumi bez maksas un
bez iepriekšējas pieteikšanās.
11.10. plkst. 10.00 Zasas kultūras namā Mazo zinātniķu konference - Dr.
Haštaga eksperimenti, āķīgi uzdevumi un jautras spēles. Biļetes pieejamas
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www.bezrindas.lv, biļetes cena 2,00 EUR. Pasākumu organizē Riharda Čerkovska
aģentūra.
11.10. plkst. 19.00 Zasas kultūras namā stāvizrāde “Rūgtais pārītis”. Biļetes
pieejamas www.bezrindas.lv, biļetes cena 3,00 EUR. Pasākumu organizē Riharda
Čerkovska aģentūra.
12.10. Svecīšu vakars Kalna pagasta kapsētās:
plkst. 15.00 Ūdenānu kapsētā,
plkst. 16.00 Ērgļu kapsētā,
plkst. 17.00 Minsteru kapsētā.
12.10. Svecīšu vakars Dignājas pagasta kapsētās:
plkst. 14.00 Slīterānu kapsētā,
plkst. 15.30 Dignājas kapsētā,
plkst. 17.00 Meņķa kapsētā.
13.10. Svecīšu vakars Ābeļu pagasta kapsētās:
plkst. 14.00 Dūņenieku kapsētā,
plkst. 15.00 Nagļu kapsētā,
plkst. 16.00 Ābeļu kapsētā.
19.10. plkst. 18.00 Rubenes kultūras namā Ābeļu amatierteātra komēdija A.Niedzviedzis "Viņa ir īstā, muterīt!"
19.10. plkst. 19.00 Leimaņu tautas namā koncerts “Ar ģitāru par dzīvi”. Pēc
koncerta balle.
26.10. plkst. 19.00 Zasas kultūras namā koncerts – konkurss “Atnāc ar savu
dziesmu”. Plkst. 23.00 balle.
Pasākumu laikā var tikt fotografēts vai filmēts. Materiāli informatīvos nolūkos var
tikt publicēti novada mājaslapā, informatīvos izdevumos vai citos sociālajos tīklos.
Informāciju apkopoja L.Aišpure,
Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja
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