
 
Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, 

Neretas, Salas un Viesītes novadu 12. Grāmatu svētki Jēkabpilī 

2013. gada 13. septembrī 

 

9.00 Grāmatu komercizstāde Jēkabpils Tautas nama (Vecpilsētas laukumā 3 foajē). Piedalās 

izdevniecības: ”Lauku Avīze”, „ Zvaigzne ABC”, „Nordik”, „Tapals”, „Jumava”, „Avots”, „Divpadsmit”, 

Rēriha grāmatnīca u.c. Svētku noslēgumā pircēji piedalīsies jaunāko grāmatu izlozē „Veiksmīgais 

pircējs”  

 

10.00 Grāmatu svētku atklāšana Tautas nama zālē (Vecpilsētas laukumā 3) 

 

Pieaugušajiem (Tautas nama zālē) 

10.30 „Latvijas Avīzes” publiskā diskusija "Noziedzība sabiedrības spogulī", piedalās LR Iekšlietu 

ministrijas parlamentārā sekretāre Evika Siliņa (RP), 11.Saeimas deputāts, Aizsardzības, iekšlietu un 

korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis (V), 11.Saeimas deputāts Romualds 

Ražuks (RP)  
12.30 Jēkabštates plostnieku spēcinošās uzkodas iekšpagalmā pie Tautas nama kamerzāles 

13.00 "Ceļš uz eiro" - seminārs uzņēmējiem un citiem interesentiem, vada FM speciālisti 

13.30 „Dzīve no smieklīgās puses” saruna ar rakstnieci Ingu Jērumu / Margaritu Grietēnu un aktrisi 

Regīnu Devīti (Zvaigzne ABC, Lauku Avīze) 

Jauniešiem 

10.30 „Esi drošs, stiprs, izveicīgs” sadarbībā ar Zemessardzes 56. kājnieku bataljonu un LR Aizsardzības 

ministriju Jēkabpils pilsētas b-kā, izstāžu zālē 

10.50 Par dzīvi un sportu saruna ar sporta žurnālistu un hokeja komentētāju Marisu Andersonu 

(Jumava) Jēkabpils 2.vsk., Jaunā iela 44 

10.50 „Fantāzijas ainu burvis”, saruna ar jauno rakstnieku ViVo (Zvaigzne ABC) Jēkabpils 3.vsk., 

Slimnīcas iela 5 

10.50 „Kā top kriminālromāns” - saruna ar autoriem Maiju Pohodņevu un Modri Pelsu (Lauku Avīze) 

Jēkabpils Valsts ģimnāzijā, Blaumaņa iela 27 

11.00 „Zemessardze – sabiedrības pašaizsardzības formējums”, sadarbībā ar Zemessardzes 56. 

kājnieku bataljonu un LR Aizsardzības ministriju (ieroču, formas tērpu paraugdemonstrējumi) laukumā 

pie Tautas nama 

12.00 Lūša gudrības ēdiens iekšpagalmā pie Tautas nama kamerzāles 

12.50 „Precīzs metiens” - saruna ar sporta žurnālistu un hokeja komentētāju Marisu Andersonu 

(Jumava) Agrobiznesa koledžā, Pasta ielā 1 

13.30 „Aizraujošie piedzīvojumi Noljāras kristālu pasaulē” ar jauno rakstnieku ViVo (Zvaigzne ABC) 

Tautas nama kamerzālē 

Pamatskolas vecuma bērniem 

11.00 Sivēna Piglas piedzīvojumi kopā ar rakstnieci Vitu Štelmaheri un viņas sunīti Rafi (Jumava) 

Jēkabpils psk., Rīgas ielā 200a 

12.00 Spēcinošais sēļu ēdiens iekšpagalmā pie Tautas nama kamerzāles 

13.00 Lauku sētas iemītnieku draiskie piedzīvojumi kopā ar rakstnieci Vitu Štelmaheri un viņas sunīti 

Rafi (Jumava) Bērnu b-kas pagalmā, Pasta ielā 39 

Pirmsskolas vecuma bērniem  

10.00 „Izteikt sevi caur lelli” kopā ar Leļļu teātra aktrisi Lailu Kirmušku un lellēm (Krustpils kultūras 

nams, Rīgas iela 212) 

Visiem kopā  (Jēkabpils Tautas nama zālē) 

14.30 Grāmatu svētku noslēgums. Jaunāko grāmatu izloze „Veiksmīgais pircējs”  

15.00 „Puse no dvēseles man vienmēr sāp...” tikšanās ar mūziķi un dzejnieku Andri Kiviču (Zvaigzne 

ABC) 

Grāmatu svētkus atbalsta: Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš, Zemkopības ministrija, Finanšu 

ministrija, Jelgavas tipogrāfija, Latvijas Bērnu fonds, Lattelecom, SIA Drukātava, Nacionālie bruņotie 

spēki, EPIB, SIA „Balta Eko”, SIA VESTA-LK,  Fonds Mammām un Tētiem, Reformu partija, Inese 

Vaidere, dr.Pāvils Vasariņš, Mārtiņš Lasmanis, Jānis Lancers, Vilhelms Mihailovskis 

Informatīvie atbalstītāji: 

Latvijas Avīze, „Brīvā Daugava”, „Jaunais Vēstnesis”, novadu laikraksti, laikraksts „Jēkabpils Vēstis”, 

laikraksts „Ceturtdiena”, Radio 1, Divu Krastu radio, Vidusdaugavas televīzija, informatīvais portāls 

„Jēkabpils Laiks”, www.jkp.lv, www.jekabpils24.lv, www.jekabpilszinas.lv 

http://www.jkp.lv/
http://www.jekabpils24.lv/
http://www.jekabpilszinas.lv/

