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Sēsties, saulīte, dimanta krēslā,
valdi pār Latvijas pakalniem brīviem.
(K.Skalbe)

17. martā  – Kalna KN 
Spēlmaņu svētki “Teātris vakar, šodien, rīt”

4. maijā – Novada kultūras iestādes 
Baltā galdauta svētki 

25. maijā – Ābeļu pagasts 
Tematisks pasākums “Kad Ābeļos ābeles zied”.
J.Akuratera takas atklāšana

27. maijā – Rubenes brīvdabas estrāde 
Ģimeņu festivāls “Mēs Latvijai”

16. jūnijā – Kalna KN 
Tematisks sarīkojums “Sens tik sens ir tas 
stāsts”

11. augustā – Leimaņi, Latvju zīmju 
parks 100 dienas pirms Latvijas simtgades 

21. septembrī – 
Rubenes kultūras nams 
“Simtgades stāsti un dziesmas”. 
Tikšanās ar simtgades romānu autori 
Daci Judinu un komponistu Artūru Nīmani

Septembrī – 
Slates sabiedriskais centrs 
Rudens  izstāde “Ziedu rota Latvijai”

Septembrī – Tadenava 
Sarīkojums “Simtgades ievērojamākie cilvēki 
tiekas Raiņa dzimtenē”

Novembrī – novada pagasti 
Lāčplēša dienas pasākumi un akcija 
“Gaismas ceļš”

17. novembrī – Zasas KN 



KULTŪRAS, ATPŪTAS UN SPORTA PASĀKUMI

15. janvārī – Ābeļu TN 
J.Akuratera atceres pasākums

10. februārī – Dignājas 
sabiedriskais centrs Ziedu balle 

17. februārī – Zasas KN 
Deju kolektīvu sadancis “Pie Amora”

10. martā – Dunavas KN 
Tematisks pasākums “Ak, sievietes, 
sievietes, sievietes…”

17. martā – Rubenes KN 
Vieskoncerts. Solistu apvienība “Jubilāri” 
Aldis Ķise, Andris Eriņš, Gints Ločmelis, 
Andris Baltacis

23. martā – Ābeļu TN 
Novada politiski represēto atceres pasākums

1. aprīlī – Novada kultūras iestādes 
Lieldienas

28. aprīlī – Rubenes KN 
Tradicionālais pasākums – koncerts “Raibais 
karuselis”

11. maijā – Dignājas sabiedriskais 
centrs Novada zolītes čempionāta fi nāls

26. maijā – Dignājas estrāde 
“Daugava vieno”. Novada sporta svētki.
Daugavas svētki

21. – 23. jūnijā – Novada kultūras 
iestādes Vasaras saulgrieži un Līgo svētki

20. jūlijā – Rubenes estrāde 
Mūzikas festivāls “Mazā ziņģe 2018”

25. jūlijā – “Mežvijas”, Leimaņu 
pagasts Novada senioru aktīvā diena

17. augustā – Dunavas pagasts 
Nakts turnīrs (pludmales volejbols, fl orbols, 
strītbols)

18. augustā – Kalna pagasta doktorāts 
A.Grīnam veltīts atceres pasākums

25. augustā – Zasas pagasts 
Volejbols

Septembrī – novada kultūras iestādes 
Dzejas dienu pasākumi

22. septembrī – Dignājas pagasts 
Futbols

28. septembrī – Leimaņu TN 
Novada senioru diena

Septembrī – Ābeļu TN 
Tēvu dienai veltīts pasākums

13. oktobrī – Rubenes KN 
Galda spēļu turnīrs

20. oktobrī – Leimaņu TN 
Pasākums – koncerts “Ar ģitāru par dzīvi”

27. oktobrī – Zasas KN 
Pasākums – koncerts “Atnāc ar savu 
dziesmu” 

3. novembrī – Kalna KN Novada stipro 
ģimeņu godināšanas pasākums

Novembrī – Ābeļu pagasts 
Lāčplēša dienas skrējiens

14. decembrī – Rubenes KN 
Novada uzņēmēju un lauksaimnieku balle

Decembrī – Novada kultūras iestādes 
Adventes, Ziemassvētku un Jaunā gada 
pasākumi

Jēkabpils novada kultūras pasākumu koordinatore Inta Tomāne: Tel.26478498
e-pasts-rubeneskn@jekabpilsnovads.lv

Jēkabpils novada sporta pasākumu organizatore Baiba Čākure: Tel.28677242
e-pasts-baiba.cakure@jekabpilsnovads.lv

Notikumu kalendārā iespējamas izmaiņas, lūgums sekot informācijai: www.jekabpilsnovads.lv, 
kā arī draugiem.lv/jekabpils-novads/ un facebook.com/jekabpilsnovadajauniesi/
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