ZEMGALES 2018.gada nozīmīgāko un tradicionālo pasākumu plāns
Datums

Pasākuma nosaukums

Par pasākumu

Kontaktinformācij
a

Februāris
9. -11.02

20.Starptautiskais Ledus skulptūru
festivāls “Sapņi”

Ledus skulptūru festivāls ik gadu pulcē māksliniekus no
visas pasaules, kuri no vairāk nekā 90 tonnām ledus veido
mākslas darbus. Festivāls pārsteidz ar gaismas spēlēm un
multimediāliem šoviem, muzikāliem priekšnesumiem un
daudzveidīgu izklaides programmu visai ģimenei.
Krustpils kultūras namā 11. februārī plkst. 17.00 viesosies
Eiropas blūza fenomens “Latvian Blues Band” un blūza
leģenda Big Daddy Wilson (ASV). Mūziķi jau vairākkārt kopā
uzstājušies dažādos pasākumos gan Latvijā, gan ārpus tās.
Tradicionālas Meteņa svinībās: masku gājiens (Simts
Zemgales budēļi Latvijai simtgadē), Meteņu svinības ezera
krastā, Meteņa putra, maskoto tēlu izdarības novada lauku
sētās, danču vakars.
Andas Sproģes un Gitas Oses darbu izstāde

11.02.

“Latvian Blues Band” un Big
Daddy Wilson (ASV) blūza
koncerts

15.-16.02.

Meteņi Vecumnieku novadā

15.02.-18.03.

“Sapņu ceļojums”

16.- 25.02.

“Bauskas patriotiskā kafejnīcu
nedēļa”

24.02.

Senā dzīvesveida skola

3.03.

Auces vārda dienas kauss 2018

8.03.
plkst.19:00

Teātra izrāde „Briseles kāposti”

15.02.-18.03.

“Sapņu ceļojums”

17.03.

Pavasara Saulgriežu ieskandēšana
Pokaiņos

17.03.

“Ars Antiqua Rīga” koncerts

17.03.

Spēlmaņu svētki “ Teātris vakar,
šodien, rīt”

Pasākumā ar notikumiem, piedzīvojumiem teātris izvedīs
cauri gadsimtam un ļaus ieskatīties nākotnē.

24.03.

LV 100 pasākums - Latvijas goda
aplis - "Daugavas dziesmu
festivāls"

24.03.
plkst. 11.00

Lielā diena
V.Plūdoņa muzejā

Daudzināsim likteņupi Daugavu dziesmās, pulcinot
Aizkraukles un apkārtnes dziedošos ļaudis - korus,
ansambļus, solistus, vokāli instrumentālos ansambļus un
muzikālās apvienības - uz Daugavas dziesmu festivālu
Aizkrauklē, kurā tiks izdziedātas gan vietējo komponistu, gan
Latvijā populāras dziesmas par Daugavu.
Lielās dienas sagaidīšanas pasākums. Pavasara saulgriežu
ieražas, gavilēšana, rotaļas, šūpošanās, olu ripināšana,
piedalās folkloras grupa “Laukam pāri”.

Patriotiskās nedēļas laikā tiek svinēti Lietuvas un Igaunijas
valsts svētki ar īpašiem šo valstu ēdieniem un laba
vēlējumiem mūsu kaimiņzemēm.
“Kāzu tradīcijas 16.-17. gs. Eiropā” Bauskas pilī”

63023461,
www.festivali.jelgava.lv

Jēkabpils, Rīgas iela,
65221152; www.jkp.lv
Vecumnieku tautas nams
28667825, 29472990
www.vecumnieki.lv
Bauskas muzejs
63960508, 63960506.
www.bauskasmuzejs.lv
Bauskas un apkārtnes
kafejnīcas, 63923797,
www.visit.bauska.lv
Bauskas pils
63923793, 63922280:
www.bauskaspils.lv

Marts
Vidējās paaudzes deju kolektīvu festivāls, pasākumi Auces
vārda dienas svinībām
Muzikāli jautrā komēdija ir pilna humora un gatava priecēt ik
vienu skatītāju ar atpazīstamām un smieklīgām dzīves
situācijām. Humora raidījuma “Anekdošu šovs” aktieri.
Andas Sproģes un Gitas Oses darbu izstāde
Pavasara saulgriežu ieskandēšana LVM Pokaiņu mežā
kopā ar folkloras kopu “Leimaņi”, ugunsrituāls.
Senās mūzikas vokālās grupas “Ārs Antiqua Riga” koncerts

63745282, 26168132,
www.auce.lv
Iecavas kultūras nams,
63941234
Bauskas muzejs
63960508, 63960506.
www.bauskasmuzejs.lv
LVM Pokaiņu mežs
26392564
www.mammadaba.lv
Bauskas pils
63923793, 63922280:
www.bauskaspils.lv
Jēkabpils nov., Kalna
pag., Dubulti, Kalna pag.
KN, 26824411
www.jekabpilsnovads.lv
29116791,
www.aizkraukle.lv,

V.Plūdoņa muzejs,
26184631, 29194975,
www.bauskasmuzejs.lv
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Aprīlis
1.04.

Lieldienu jampadracis Dobelē

1.04.

Lieldienu pastaiga Jelgavā

1.04.

Krāsainās Lieldienas

7.04.
plkst. 17.00

Jauno grupu konkurss
"Homesick" Viesītē

7.04.
plkst.17.00
7.04.

Liepājas Simfoniskā orķestra
koncerts Rundāles pils Baltajā zālē
Kokneses Ziņģe 2018

14.03.

“Tērvetes meža Stirnu buks”

15.04.

Vimbu svētki Mūsas krastā Bauskā

21.04.

Jurģu gadatirgus Dobelē

27.– 28.04.

Uzņēmēju dienas Zemgalē 2018

27. - 29.04.

LV 100 pasākums - Starptautiskais
bērnu un jauniešu garīgās mūzikas
festivāls "Soli Deo Gloria"

28.04.

Joku koncerts “Raibais karuselis”

30.04.

Pasaku meža nakts svētki –
Valpurģu nakts Tērvetes dabas
parkā

Lieldienu aktivitātes, radošās darbnīcas.
Lieldienu pastaiga ir svētki, kur lieli un mazi Lieldienu
svinētāji tiekas Jelgavas pils parkā – iet rotaļās, krāso, ripina
un meklē olas, šūpojas, piedalās veiklības spēlēs un vēro
deju un mūzikas priekšnesumus. Notiek neliels svētku
tirdziņš.
Lieldienu pasākums Rūķu ciematā un Rūķu pilsētā “Ciekurē”
Viesītes Jauniešu dome sadarbībā ar Viesītes Kultūras pili
un Viesītes novada pašvaldību izsludina pieteikšanos uz
piekto gadskārtējo jauno mūziķu un grupu konkursu
HOMESICK. Neatkarīgi no tā, vai esi roka, poproka,
folkroka, alternatīvās mūzikas, popmūzikas vai citu mūzikas
stilu izpildītājs- piesakies un izaicini pats sevi!
Liepājas Simfoniskais orķestris aicina uz koncertu “No baroka
līdz romantismam” Baltajā zālē
Būs ziņģes, stāsti un pēcāk arī danči. Šogad pasākumā
piedalīsies ziņģētāji un stāstnieki no Valkas, Lielvārdes,
Rīgas, Dobeles, Pļaviņām, Cesvaines, Limbažiem,
Suntažiem, Mazsalacas, Aizkraukles, Salas, Kalsnavas,
Snēpeles un Kokneses.
Taku skrējiens, radošās darbnīcas, rotaļas un citas
aktivitātes visas dienas garumā
Makšķerēšanas entuziastu sacensības, noķerto zivju
kūpināšana, aktivitātes pieaugušajiem un bērniem, kultūras
programma
Tirgošanās un lustēšanās.
Ikgadējs pasākumu, kas pulcē Zemgales uzņēmējus
reklamēt to produkciju un pakalpojumu klāstu vairāk kā 10
000 apmeklētājiem. Biznesa forums un kultūras programma
un aktivitātes uzņēmumu stendos.
Festivāls veltīts Latvijas valsts simtgadei, akcentējot
simtgades devīzi - “Es esmu Latvija”. Tas norisināsies 11
skaistākajās Aizkraukles un tuvākās apkārtnes novadu
baznīcās, izceļot šo dievnamu kultūrvēsturisko un garīgo
nozīmīgumu. Koncertos tiks izpildīta Latvijai un Eiropai
tradicionālā sakrālā mūzika.
Tradicionāls koncerts - deju kolektīvu sadancis ar humora
dzirksti, veltīts joku mēnesim - aprīlim.
Pavasara sagaidīšanas svētki ar naksnīgām, mistiskām
noskaņām ugunskuru gaismas pielietajā mežā. Koncerts.
Viesi ierodas maskās.

Vēsturiskais Tirgus
laukums, 26673650,
www.dobele.lv
Jelgavas pils parks,
http://www.kultura.jelgava.
lv; www.visit.jelgava.lv
Tērvetes dabas parks
63726212, 28309394,
www.mammadaba.lv
Viesītes Kultūras pils,
26594061,
http://www.viesite.lv/?lang
=lv
Rundāles pils, 63962197
www.lso.lv
Kokneses kultūras nams
65161100,
www.koknese.lv
LVM dabas parks Tērvetē,
29558557
www.stirnubuks.lv
Bauskas Kultūras centrs,
63923291,
www.kultura.bauska.lv
Vēsturiskais Tirgus
laukums, 22049477,
www.dobele.lv
6302079, www.zoc.lv

29116791,
www.aizkraukle.lv,

Jēkabpils nov., Rubenes
pag., Rubenes KN,
26478498
www.jekabpilsnovads.lv
LVM dabas parks Tērvetē
63726212, 28309394,
www.mammadaba.lv

Lieldienas novados www.travelzemgale.lv
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1.05.

Baltā galdauta svētki Skrīveros

4.05.

Skulpturālā vides objekta “Laika
rats” atklāšana Jelgavā

26357137,
www.skriveri.lv
www.jelgava.lv;
www.visit.jelgava.lv

4.05.

Latvijas otrās dzimšanas dienas
svinības

4.05.

4. maija Neatkarības dienas
velobrauciens un Baltā galdauta
svētki Pļaviņu novadā

5.05.

Vasaras tūrisma sezonas
atklāšana Jelgavā

5.05. plkst.11.00

Lielais Bazārs Bērsteles parkā

11. – 12.05.

Amatierteātru festivāls “Zelta
zīle 2018“
Pasakas modināšana

Skrīveriešu un kādreiz Skrīveros dzīvojošo tikšanās, mielasts,
kopkoncerts, kopdancis.
Gatavojoties Latvijas valsts simtgadei, Jelgavā tiks atklāts
tēlnieka Kārļa Īles veidots skulpturāls vides objekts “Laika
rats”. Vides objekta aplī izkārtoti 10 stilizēti cilvēku tēli, kas
simbolizē daudzos ļaudis, kuri bijuši iesaistīti Latvijas valsts
veidošanā un attīstībā. Katrs no tiem balsta 10 akmeņus.
Kopumā tiek turēti 100 akmeņi, kas simbolizē Latvijas
pastāvēšanas gadus un mākslinieciskā veidā liek aptvert, ka
tie šie gadi nav bijuši viegli. Akmeņi simbolizē šī laika
svarīgumu un smagumu, ko tauta ir izlolojusi un iznesusi uz
saviem pleciem.
Latvijas otrās dzimšanas dienas svinības sāksim ar
ekumenisko dievkalpojumu un lūgšanu Latvijai, svinēsim ar
amatierkolektīvu sadziedāšanos un sadejošanos, akciju
“Spēka zīmes Latvijai”, lielkoncertu un kopīgu sadziedāšanos
Vecpilsētas laukumā, kā arī “Brīvības ielu stāstiem”.
Tradicionālais 4. maija Neatkarības dienas velobrauciens
Pļaviņu pilsētā, kurā piedalās novada iedzīvotāji bez vecuma
ierobežojuma, pašvaldības iestādes, organizācijas, uzņēmumi
un viesi. Pasākuma ietvaros tiek svinēti arī Baltā galdauta
svētki.
Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada un Ozolnieku novada
vasaras tūrisma sezonas atklāšanas svētki, kur iepazīt aktuālo
tūrisma piedāvājumu, piedalīties radošās darbnīcās un baudīt
muzikālos priekšnesumus brīvā dabā, izceļot kādu īpašu un
jaunu tūrisma objektu pilsētā.
Tradicionāls pavasara pasākums Bērsteles parkā ar
tirgošanos, koncertu, dažādām izdarībām un aktivitātēm.
Īpašie visi Nacionālā teātra dziedošo aktieru ansamblis
“Greizais ratiņš”.
Iespēja baudīt dažādu žanru amatierteātru izrādes Ozolnieku
novadā.
Ikgadējs vasaras tūrisma sezonas atklāšanas pasākums kopā
ar pasaku tēliem LVM dabas parkā Tērvetē.

Maijs

12.05.

12. - 13.05.
12.05.

Tulpju svētki Tērvetes
Viestardos
Sējas svētki Ausekļu dzirnavās

19. – 20.05.

Starptautiskā specializētā
izstāde “Jelgavas kaķis 2018”

19. – 20.05.

Festivāls “Helsus 2018” Jelgavā

Tulpju dārza apskate, amatierteātru ludziņas, lauku labumu
tirdziņš, dzīvnieku dārzs..
Ikgadējs pasākums, veltīts pavasara darbiem lauku sētā. Tiek
darbināta lauksaimniecības tehnika un instrumenti. Arodu
meistari no visas Latvijas rāda savas prasmes un ļauj
līdzdarboties. Izklaidei amatnieku tirdziņš un priekšnesumi.
Apmeklētājiem ir iespēja izstādē ne tikai iepazīties ar kaķiem,
bet arī uzzināt par kaķu šķirnēm un to kopšanu. Izstādes
noslēgumā tiek noteikti labākie kaķi, kuri sacenšas par prestižo
izstādes uzvarētāja titulu „Best In Show”, kā arī izstādes
galveno balvu – „Jelgavas kaķis”.
Festivāls par cilvēka ķermeņa un gara veselību, kurā notiek
lekcijas, fiziskie treniņi, koncerti un zināšanas par veselību
bagātinošas nodarbes. Festivāla mērķis ir sniegt zināšanas

Jēkabpils, Brīvības iela,
Vecpilsētas laukums,
65221152, www.jkp.lv
65134307,
www.plavinunovads.lv

63005447,
www.visit.jelgava.lv

Bērsteles KN,
26123242,
svetlana.poca@rundale.
lv
www.ozolnieki.lv
LVM dabas parks
Tērvetē 63726212,
28309394,
www.mammadaba.lv
Viestardi, Kroņauce
27570755
Ausekļu dzirnavas,
29197412,
www.vecumnieki.lv
www.zoc.lv.,
www.visit.jelgava.lv

www.helsus.org;
www.visit.jelgava.lv
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Datums

Pasākuma nosaukums

19.05.

Tematisks pasākums "Sēlpilij
810!"

19.05.
plkst. 19.00-1.00

Starptautiskā Muzeju nakts
Krustpils pilī

19.05.

Sama Modināšanas svētki
Koknesē

19.05.

Jelgavas novada svētki

19.05.

Mežotnes pilskalna svētki

24.05.

Viļa dienas V. Plūdoņa muzejā

25.- 26.05.

Latvijas Meža dienas Tērvetes
dabas parkā

25. – 27.05.

Ceriņu svētki Dobelē

25. – 27.05.

Jelgavas pilsētas svētki

25.05.

Pilnībā pabeigta ekspozīcija “No
gotikas līdz jūgendstilam”
Rundāles pilī

Maija vidus

Tulpju ziedēšana Rundāles pils
parkā

25.05.

Jauna ekspozīcija Rundāles pils
austrumu puses virtuves telpā

Par pasākumu
par dažādām garīgās prakses un veidiem, padarot dzīvi
apzinātāku, veselīgāku un saskanīgāku.
Dievkalpojums Sēlpils luterāņu draudzes baznīcā,kurā sākti
atjaunošanas darbi; Jēkabpils A.Žilinska mūzikas skolas
kamerorķestra koncerts;
Ikgadējā starptautiskā akcija „Muzeju nakts” ar radošajām
darbnīcām Krustpils pils iekšpagalmā, izstādēm pils Marmora
zālē, Vārtu tornī un Izstāžu zālē
Tūrisma sezonas atklāšanas svētki.
Daugavā pie Kokneses dzīvo vislielākie sami! Atbrauciet pie
mums Sama modināšanas svētkos, kad atklājam jauno
tūrisma sezonu!
Krāšņākais pasākums Jelgavas novadā, kas ik gadu priecē
gan lielus, gan mazus apmeklētājus. Daudzveidīga skatuves
programma, radošas darbnīcas, jautras atrakcijas, amatnieku
un mājražotāju tirdziņš sniegs krāsainu un pozitīvām emocijām
piepildītu dienu.
Veltīti seno zemgaļu vēsturei. Darbosies seno amatu prasmju
darbnīcas, notiks seno divcīņu imitācijas, būs uz ugunskura
gatavota maltīte. Par viduslaiku noskaņu gādās vēstures klubi.
V. Plūdoņa muzeja 50 gadu jubilejas sarīkojums.
Ekspozīcijas atklāšana klētī un kūtī. Interaktīvi uzdevumi V.
Plūdoņa daiļrades iepazīšanai skolu audzēkņiem.
Muzikāli un teatrāli priekšnesumi.
Meža tehnikas demonstrācija, zemes dzīļu izpēte, koka
darbnīcas, izzinošas nodarbes medniekiem un
makšķerniekiem, sēklas un stādi, tirdziņš, arboristu
paraugdemonstrējumi, aktivitātes un konkursi visiem
vecumiem.
Populārais klasiskās mūzikas koncerts Dobeles ceriņu dārzā,
amatnieku tirgus, nakts skrējiens, zaļumballe un citi koncerti.
Lielākais festivāls Jelgavā ar pasākumiem visai ģimenei un
plašu kultūras un izklaides programmu. Svētku krāšņākais
pasākums un garākais pilsētas svētku gājiens Latvijā, kurā
dalībnieki priecē un pārsteidz atraktīvu, asprātīgu un krāsainu
jelgavnieku parādi.
Dekoratīvās mākslas ekspozīcija “No gotikas līdz
jūgendstilam” iekārtota un atvērta apmeklētājiem pakāpeniski
kopš 2012. gada. Atklājot pēdējās divas telpas ar historisma
un jūgendstila priekšmetiem, Rundāles pils muzejs Latvijai
simtgadē dāvina ekspozīciju, kas ir kā atsevišķs dekoratīvās
mākslas muzejs – pašlaik vienīgais Latvijā, kur iespējams
iepazīt visus vēsturiskos mākslas stilus no 15. gadsimta līdz I
pasaules karam.
Rundāles pils dārzā ik gadu uzzied apmēram 11 tūkstoši
sīpolpuķu 94 m2 platībā: narcises, hiacintes un 93 tulpju
šķirnes, t.sk. šķirne “Latvija” - Nīderlandes dāvana Latvijai.
Pils pirmajā stāvā – austrumu puses virtuvē – iekārtota jauna,
telpas funkcijām atbilstoša ekspozīcija ar dažādiem virtuves
priekšmetiem.

Kontaktinformācij
a
27839598
65221042, 27008136,
www.jekabpilsmuzejs.lv,
Koknese,
65161296, 29275412
www.visitkoknese.lv
www.jelgavasnovads.lv;
www.visit.jelgava.lv

Biedrība “Upmale”,
26184631
V. Plūdoņa muzejs,
26184631,
www.bauskasmuzejs.lv
LVM dabas parks
Tērvetē
63726212, 28309394,
www.mammadaba.lv
P. Upīša Ceriņu dārzs,
26136682
www.dobele.lv
www.jelgava.lv;
www. visit.jelgava.lv

Rundāles pils,
63962197, 26499151,
www.rundale.net

Rundāles pils,
63962197; 26499151,
www.rundale.net
Rundāles pils,
63962197; 26499151,
www.rundale.net
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Datums

Pasākuma nosaukums

25.05.

Atvērta Baznīcu mākslas
ekspozīcija Rundāles pils staļļu
ēkā
Salas novada svētki

26.05.

26.05.
26.05.

27.05.

27.05.

Par pasākumu

Jaunajā ekspozīcijā apskatāmi dažādi baznīcu mākslas
priekšmeti no Rundāles pils muzeja krājuma, arī restaurētais
Zemītes baznīcas altāris, kas tapis 17. gadsimta 2. ceturksnī.
Salas novada svētki norit katru gadu maija pēdējā nedēļas
sestdienā. Tie ir svētki, kas pulcē visus Salas novada
iedzīvotājus un viesus, piedāvājot plašu programmu pulcējot
dažādu mērķauditoriju. Tiek piedāvātas gan sporta aktivitātes,
gan pašdarbnieku koncerti, gan aktivitātes bērniem, gan
profesionālo muzikantu koncerti, gan noslēgumā vērienīga
balle.
Bauskas novada svētki
Vecsaules pagastā 26. maijā norisināsies Bauskas novada
svētki, kas nu jau tradicionāli katru gadu notiek citā novada
pagastā.
“Daugava vieno” - novada
Pasākums pulcē novada pagastu un viesu komandas
sporta svētki, Daugavas svētki. volejbolā, florbolā un citos komandu un individuālajos sporta
veidos. Dažādas atrakcijas bērniem.
Kultūras programma, koncerts un Zaļumballe.
Baltijas Retro motokross
Retro motokross blakusvāģu un solo klasēm, Vecumnieku
“Sidecar Kings Baltic Cup 2018” novada kauss zāles pļāvēju klasē. Dalībnieki no Igaunijas,
Lietuvas, Latvijas, Baltkrievijas, Polijas. 50 blakusvāģu
ekipāžas, 15 zāles pļāvēji
Ģimeņu festivāls “Mēs Latvijai” Tradicionālais pasākums bērniem, jauniešiem un ģimenēm.
Dažādas aktivitātes visas dienas garumā- sporta stafetes,
izglītojošās nodarbības, radošās darbnīcas un noslēgumā
bērnu un jauniešu kolektīvu koncerts.

Kontaktinformācij
a
Rundāles pils,
63962197; 26499151,
www.rundale.net
65237870; 20233947;
salasnovads.lv;
www.facebook.com/Sal
asKultura/

Bauskas Kultūras
centrs, kultura.bauska.lv
Jēkabpils nov., Dignājas
pag., estrāde,
26439901,
www.jekabpilsnovads.lv
Pīlādžu mototrase,
29454683,
www.piladzis.lv
Jēkabpils nov.,
Rubenes pag., Rubenes
parks, 26478498,
www.jekabpilsnovads.lv

Jūnijs
1.06.

2.06.
2.06.

2.06.

Baznīcu nakts Vecauces
evaņģēliski luteriskā baznīcā un
Īles evaņģēliski luteriskā
baznīcā
Liepājas Simfoniskā orķestra
koncerts
Rundāles novada svētki

3.06.

Bērnu tautas deju festivāls
“Latvju bērni danci veda”
Madarās, baltajās madarās

9.06.

Skrīveru novada svētki

9. – 10.06.

12.Starptautiskais smilšu
skulptūru festivāls

10.06.

Labdarības koncerts “Uzcel
savu baznīcu!” Bruknas muižā

11.- 17.06.

Krustpils pils nedēļa

Mākslas telpu apskate par vēsturisku atskatu uz kultūras
programmām Vecauces baznīcā, Vecauces pilī un Aucē.
Lūgšana, Muzikālā programma, Ekskursija u.c.

Māris Druva, 28849204,
www.auce.lv

Liepājas Simfoniskais orķestris aicina uz koncertu Baltajā
zālē. Nosaukums un laiks tiks precizēts.
Ikgadējs pasākums ar Rundāles novada un viesu amatieru
kolektīvu piedalīšanos, profesionālu mākslinieku
priekšnesumi. Noslēgumā zaļumballe kopā ar grupu
“Galaktika” pie Pilsrundāles vidusskolas.
Bērnu tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda”

Rundāles pils,
63962197, www.lso.lv
Rundāles novada
Kultūras nod.Sandra
Kerēvica, 26672682

Senioru deju festivāls, Auces estrādē

63020792, www.zoc.lv
63745282, 26168132
www.auce.lv
26357137,
www.skriveri.lv
www.jelgava.lv;
www.visit.jelgava.lv

Amatnieku tirdziņš. Svētku koncerts ar vietējo un
viesmākslinieku piedalīšanos.Zaļumballe.
Pārsteidz ar unikāliem, no smilts veidotiem mākslas darbiem.
Baltijā lielākajā smilšu skulptūru parkā apmeklētāji var apskatīt
krāšņas un iespaidīga izmēra skulptūras, kas tapušas no 1000
tonnām smilšu.
Ikgadējs pasākums, kurā piedalās dažādi Latvijā pazīstami
Bruknas muiža,
mūziķi un mākslinieki. Ienākumi no koncerta ir ziedojums
25619979,
Bruknas baznīcas celtniecībai.
www.brukna.lv
Ikgadējs pasākumu cikls visai ģimenei. Pasākumi norisinās 65221042, 27008136,
nedēļas garumā – bezmaksas pils Vārtu torņa apmeklējums, www.jekabpilsmuzejs.lv
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Datums

Pasākuma nosaukums

13.,15.-16.06.

Jēkabpils pilsētas svētki

15.-17.06

Festivāls “Zobens un Lemess”
Bauskas estrādē

15.-16.06.

Traktordiena, Agrovīzija Latvija
2018

16.-17.06.

Eiropas čempionāts motokrosā
MX65, MX 85 klasēm

16.06.

Dziesmu un deju svētku
ieskaņas koncerts Dobelē

19.06.

"Baltica 2018" Aizkrauklē

Jūnija vidusbeigas

Vēsturisko rožu ziedēšana
Rundāles pilī

20.06.

Baroka mūzikas koncerts, veltīts
Jelgavas pils 280 gadu jubilejai
Vasaras saulgrieži Pokaiņu
mežā

21.06.
21.06.
21.06.

Vasaras saulgriežu sagaidīšana,
festivāls “Baltica” Jelgavā
Vasaras saulgriežu ielīgošana
Jēkabpilī Daugavas krastā

21.06.

Meditatīvie Saulgrieži

22.06.

Jāņu ielīgošana Dobelē

23.06.

Kokneses novada svētki "Līgo
Koknesē"

Kaldabruņas skolā

Par pasākumu

Kontaktinformācij
a

Guvernantes diena mazākajiem pils ciemiņiem, koncerti, www.facebook.com/Kru
ekskursija pa Krustpils pili gida vadībā un citas aktivitātes.
stpilspils
Svinot Jēkabpils 348. dzimšanas dienu, mēs esam organizējuši
Jēkabpils pilsētvide
četru dienu pasākumus pilsētā, pilnus ar interesantiem 65221152, www.jkp.lv
notikumiem. Brīvdabas kinoteātris un mūzika - viss, ko jūs
varēsiet baudīt tā sauktajos Dārza svētkos. Tirdziņš Vecpilsētu
laukumā, kur var iegādāties rokām darinātas lietas. Braukšana
ar velosipēdu kopā ar citiem pilsētas iedzīvotājiem liks jums
iejusties pilsētas sabiedrībā. No rīta koncerti, pasākumi
bērniem un dejas.
Bauskas Pilskalna parka estrādē norisināsies mūsdienu https://www.facebook.c
etniskās mūzikas un seno amatu festivāls “Zobens un lemess” om/events/3787667592
12420/
Tehnikas sacensības, praktiskie demonstrējumi, iespēja Dāviņu pag.,, z/s “Eriņi”.
satikties ar valsts sektora un lauksaimniecības nevalstisko 26128855, 28611555
organizāciju
pārstāvjiem,
lauksaimniecības
nozaru http://flla.lv/Traktordiena
speciālistiem, iepazīties ar lauksaimniecības izglītības
/
iestādēm un piedalīties dažādās aktivitātēs
Sportisti no Polijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Lietuvas, Igaunijas,
Stelpe, Vecumnieku
Krievijas, Francijas, Itālijas, Vācijas, Zviedrijas, Holandes,
nov.
Dānijas u.c. valstīm
Ēriks Pīlādzis 29454683
Visu paaudžu Dobeles novada amatiermākslas kolektīvu
Ķestermeža estrāde
koncerts.
26673650
www.dobele.lv
Starptautiskā festivāla "Baltica 2018" novadu diena Aizkrauklē,
29116791,
Daugavas krastā pie kultūras nama ar dziesminieku un
www.aizkraukle.lv,
stāstnieku piedalīšanos. Festivāla tēma "Ziedēšana. Jāņi".
Ik gadu ap Jāņu laiku pils dārzā apmeklētājus priecē vēsturisko
Rundāles pils,
rožu kolekcija.
63962197, 26499151,
www.rundale.net
Baroka mūzikas koncerts Jelgavas pils pagalmā.
63005617,
www.jelgavaspils.lv
Interesentiem iespēja izbaudīt Vasaras saulgriežu spēku un
LVM Pokaiņu mežs
enerģiju kopā ar muzikālo apvienību “Stiprās sievas”
26392564,
www.mammadaba.lv
Vasaras saulgriežu sagaidīšana, festivāls “Baltica”
63023461,
www.kultura.jelgava.lv
Līgo nedēļā Jēkabpilī notiks vairāki vasaras saulgriežiem veltīti
Jēkabpilī Daugavas
pasākumi visdažādākajām gaumēm. Vasaras saulgriežus
krastā, 65221152,
ielīgosim uz plostiem Daugavā iepretim Vecpilsētas laukumam.
www.jkp.lv
Ikviens aicināts ņemt līdzi pledu un siltu tēju.
Zāļu lasīšana un spoguļošanās gaišākās nakts gaismā. Jēkabpils nov.,Rubenes
Multimediju ekspozīcijas „Pusnakts pļava” demonstrācija visas
pag., 29548967,
nakts garumā/īsumā.
www.udenszimes.lv
Teatrāls uzvedums "Skroderdienas Silmačos".
Ķestermeža estrāde,
26673650,www.dobele.l
v
Kokneses novada svētki ar Kokneses pašdarbības kolektīvu I. Strazdiņa , 65161100,
koncertu, Jāņu noskaņu radošajām darbnīcām, kopīgu
www.koknese.lv
ugunskuru un balli kopā ar grupu „Deficīts”.
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Datums

Pasākuma nosaukums

23.06.

Līgo pa Mēmeli Kurmenē

23.06.

Muzikāla izrāde “Limuzīns Jāņu
nakts krāsā” Jēkabpilī

30.06.

Rundāles pils Dārza svētki

Par pasākumu
Tradicionāls pasākums ar atraktīvu
koncertu un zaļumballi “Lutaušos”.

Kontaktinformācij
a

laivošanu pa Mēmeli,

“Lutauši”, 28354626,
www.laivunomalutausi.l
v
Visiem zināms filmas sižets par večiņu un divām ģimenēm, kas
Jēkabpils, Krustpils
sacenšas par savu mantojuma daļu. Krustpils brīvdabas
brīvdabas estrāde
estrādē jums būs iespēja baudīt mūziklu ar pazīstamiem, 65221152; www.jkp.lv
iemīļotiem aktieriem un gaidot īsāko nakti gadā.
Rundāles pils Dārza svētki notiek jau divpadsmito reizi. Šogad
Rundāles pils,
tie veltīti tēmai “18. gadsimta izklaides”. Svētku ietvaros 63962197, 26499151,
apmeklētāji var ne tikai apskatīt parku un pili, bet arī uzzināt un
www.rundale.net,
apgūt ko jaunu, baudīt muzikālus un teatrālus priekšnesumus, https://www.facebook.c
atpūšoties kopā ar ģimeni vai draugu lokā.
om/DarzaSvetki/

Līgo svētki novados www.travelzemgale.lv

Jūlijs
7.07.

Dārza svētki Dobelē

10.-14.07.

Siena skulptūru plenērs „Siena
dienas” Kaldabruņas skolā

13.07.

„Piektdienas Pēcpusdienas
Pikniks Pļaviņu Pļavā”

13.-14.07.

Country Bauska

13.-14.07.

"Magdalēnas svinības
Fridrihštatē" Jaunjelgavā
Mēmeles - Nemunelis upes
svētki

Tradicionālie Jaunjelgavas pilsētas svētki "Magdalēnas
svinības Fridrihštatē" ar daudzveidīgiem svētku pasākumiem.
Tradicionāls pasākums ar atraktīvu laivošanu pa Mēmeli kopā
ar kaimiņiem lietuviešiem, aktivitātes abos upes krastos.

14.07.

Brīvdabas koncerts "Starp
debesīm un zemi" Pokaiņu mežā
24. Starptautiskā senās mūzikas
festivāla noslēgums
Rundāles pilī

14.07.

Jelgavas Nakts pusmaratons

Katru gadu jūlija otrajā sestdienā Pokaiņu mežs aicina uz
brīvdabas koncertu.
Starptautiskais senās mūzikas festivāls piedāvā iespēju
mūsdienu cilvēkam ar mūzikas starpniecību iejusties
viduslaikos, renesanses un baroka laikmetā. Nu jau tradicionāli
festivāla noslēguma pasākumi notiek Rundāles pilī.
Lielākais skriešanas seriāls Baltijā, kas pulcē tūkstošiem
dalībniekus un atbalstītājus un 2018. gadā norisināsies sākot
ar aprīli līdz pat oktobrim astoņās skaistās Latvijas pilsētās,
tostarp Jelgavā. Seriāla mērķis ir iedvesmot ik vienu Latvijas
iedzīvotāju pievērsties aktīvam dzīvesveidam, stiprināt
sportiskas tradīcijas ģimenēs, kā arī aicināt apskatīt Latvijas
skaistākās pilsētas un to bagātības.

14.07.
14.07.

Saimniecības apskate, izstādes, stādu tirdzniecība,
konsultācijas.
Plenēra laikā tiek veidotas lielformāta skulptūras no siena, kas
tiek izvietotas "Pļavas muzeja" āra teritorijā. Dalība plenērā ir
neierobežota un bez dalības maksas – var ierasties gan
ģimenes, gan individuāli skulptūru veidotāji, gan kolektīvi.
Īpašas prasmes arī nav nepieciešamas, tikai vēlme darboties.
Organizatori nodrošina arī darbam nepieciešamos materiālus.
Plenēra noslēguma pasākums 14. Jūlijā pl. 13 00. Siena
skulptūru plenēra darbi apskatāmi līdz 21. septembrim.
Pļaviņu Pļava, kas atrodas pilsētas centrā, Daugavas krastā
pie aizsargdambja aicina rotaļāties ar burtu „P” un ielūdz uz
Piektdienas Pikniku, lai svinētu svētkus kopīgā saimē. Piknika
pļavā notiks dažādas aktivitātes: ikvienam būs iespēja
izraudzīties un izveidot savu piknika vietu, piedalīties
konkursos, godināt kultūrvēsturi un dabu. Svētku dienā
Dziesmu un Deju svētku atskaņas koncerts un zaļumballe.
Bauskas Pilskalna estrādē 13. un 14. jūlijā norisināsies kantrī
mūzikas festivāls, kas šogad svin 20 gadu jubileju.

Stādaudzētava “Liepas”
29507747
Jēkabpils nov., Rubenes
pag., 29548967,
www.udenszimes.lv

65134307,
www.plavinunovads.lv

https://www.facebook.co
m/countrybauskafestival
/
29497587
http://jaunjelgava.lv/
“Lutauši”, 28354626,
www.laivunomalutausi.l
v
26392564,
www.mammadaba.lv
Rundāles pils,
63962197,
http://www.latvijaskonce
rti.lv/lv/
bigbankskrienlatvija.lv
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Datums

Pasākuma nosaukums

Par pasākumu

Kontaktinformācij
a

14.07.

Sēlijas senioru radošā diena
Zvejnieklīcī
Operas dienas Jēkabpilī

Sēlijas reģiona novadu aktīvo senioru tikšanās- deju un vokālo
ansambļu kolektīvi, sportiskas aktivitātes
Jau būs septiņi gadi, kopš vasarā Jēkabpilī skan opera. Jūlijā
mēs aicinām jūs baudīt mūziku. Notiks klasiskās mūzikas
koncerti, brīvdabas izrādes un izrādes bērniem un viņu
ģimenēm.
Mūzikas festivāls Jēkabpils novadā notiek 23 reizi, pulcējot
mūziķus un grupas no visas Latvijas. Tautā iemīļots pasākums
arī ģimenēm ar bērniem un senioriem.

27839598

17.-22.07.

20.07.

Mūzikas festivāls “Mazā ziņģe
2018”

20.-21.07.

Tērvetes novada svētki

Klasiskās mūzikas koncerts Mežmuižas pilī Augstkalnē, svētku
gājiens, kultūras programma.

21.07.

Izklausies dzirdēts mežā!

21.07.

Piedzīvojumu brauciens
"AnneBiZe" Dobelē
Grupas "Prāta Vētra"
koncerttūres atklāšanas
koncerts Jelgavā
Senās mūzikas festivals “Vivat
Curlandia!” Bauskas pilī

Koncertšovs ģimenēm “Izkausies dzirdēts mežā!” Lomās
jaunie estrādes solisti no visas Latvijas, vecumā no 7 -25
gadiem, kuri caur meža dzīvnieku tēliem atveidos pasaulē un
Latvijā populārus mūziķus.
Orientēšanās brauciens ar automašīnām novadā un apkārtnē.

21.07.
21.- 22.07.
25.- 28.07.

27.– 29.07.

28.07.
28.07.
28.07.

28.- 29.07.

XXIII Auces novada svētki,
Gunāra Ordelovska XXIV
starptautiskais pūtēju orķestru
festivāls
Latvijas Pirts un Veselības
festivāls

Pirmais no pieciem grupas koncerttūres šoviem Latvijā priecēs
prātnieku dzimtajā pilsētā.
Festivāls atspoguļo Kurzemes un Zemgales hercogu Ketleru
laika mūzikas un mākslas šedevrus. Uzstāsies vadošie
Latvijas senās mūzikas meistari un viesi no ārzemēm.
Auces novada svētki, svētku gājiens, kultūras programma
estrādē, Vecauces pilī, Gunāra Ordelovska starptautiskāis
pūtēju orķestris

Sajūtu festivāls ikvienam, kuru interesē veselīgs dzīvesveids,
pirts tradīcijas un dvēseli dziedinoši rituāli. Trīs lieliskas dienas
brīvā dabā, uz kurām jādodas ar vēlmi baudīt, doties pirtī un
klausīties noderīgas lekcijas par veselības tematiku un
brīnišķīgus koncertus.
Daugavas svētki
Tradicionāli svētki, kuri notiks jau 28. gadu pēc kārtas ar plašu
sporta un kultūras programmu.
Ozolnieku novada svētki
Dienas garumā novada iedzīvotājiem un viesiem iespējams
baudīt aizraujošu kultūras, izklaides un atpūtas programmu.
LV 100 pasākums - "Kalēju diena Iespēja iepazīt Aizkraukles novada vēsturi caur kalēja,
"Kalna Ziedos""
viensētas „Kalna Ziedi” bijušā saimnieka, Jēkaba Danenfelda
dzimtas stāstu. Pasākuma laikā visi apmeklētāji kopā ar Kalēju
brālības biedriem varēs veidot metāla vides objektu. Dziesmas,
danči, atmiņu stāsti...
Pasaules čempionāts
50 pasaulē labākās blakusvāģu ekipāžas, 30 labākie Eiropas
blakusvāģiem, Eiropas
sportisti kvadru klasē. Dalībnieki no Francijas, Lielbritānijas,
čempionāts kvadriem
Beļģijas, Norvēģijas, Somijas, Čehijas, Slovākijas, Vācijas,
Šveices, Austrijas, Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Lietuvas,
Latvijas, Igaunijas u.c. valstīm.

Jēkabpils, Krustpils
brīvdabas estrāde
65221152, www.jkp.lv
Jēkabpils nov., Rubenes
pag., estrāde,
26478498,
www.jekabpilsnovads.lv
Tērvete, Augstkalne
26413219
www.tervetesnovads.lv
LVM dabas parks
Tērvetē
63726212, 28309394,
www.mammadaba.lv
26555109,
www.dobele.lv
67334495,
www.pratavetra.lv
Bauskas pils,
63923793, 63922280,
www.bauskaspils.lv
63745282, www.auce.lv,
www.vecauce.lv,
www.jelgavasnovads.lv

27839598
26563691,
www.ozolnieki.lv
29116791, 28305405,
www.aizkraukle.lv,

Stelpe, Ēriks Pīlādzis
29454683

Augusts
1. – 5.08.

Kanepenes svētki Skaistkalnes
pagastā

Tradicionāls pasākums, kas ietver baznīcas svētkus,
Kanepenes tirgu, pasākumus bērniem, koncertus. Kanepenes
gadatirgus Skaistkalnē notiek jau vairākus simtus gadu!

Skaistkalnes tautas
nams 63933164,
www.vecumnieki.lv
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Datums

Pasākuma nosaukums

4.- 5.08.

Festivāls “Bauska TasTe”

5.08.
8.08.

Svētkos tiek akcentēts tas, ko ražo vietējie uzņēmēji un
mājražotāji un ar ko lepojas baušķenieki. Plaša dienas un
vakara programma Bauskas iedzīvotājiem un viesiem.
IV Paukošanās turnīrs „Ius Gladii Jau 5.gadu notiks profesionālu paukotāju turnīrs par
– zobena tiesības” Bauskas pilī ceļojošajām balvām. Paukotāji cīnīsies ar špagu un floreti.
Starplaikos uzstāsies mūziķi, dejotāji un burvju mākslinieki.
"A.Grīnam veltīts atceres
Pasākums veltīts novadniekam Aleksandram Grīnam - vienam
pasākums"
no latviešu tautas cīnītājiem par neatkarību un brīvību.

10.08.

„Zvaigžņotie dārza svētki”

11.08.

11.08.

Liepājas Simfoniskā orķestra
mūzikas festivāls
LTV 10 ziedojumu akcija "Top
Latvijas Likteņdārzs! Simtgades
svinības Likteņdārzā"
“Latvju zīmes rotājas”

11.-12.08.

Zemgaļu svētki Tērvetē

18.08.

„Oļģerta Bergmaņa piemiņas
kauss” un Dambja skrējiens

25.08.

Tērvetes dabas parkam -60

25.08.

18.Vispārējie Latvijas Piena,
Maizes un Medus svētki Jelgavā

11.08.

Par pasākumu

Augusta romantikas esence – silts vakars, izgaismots dārzs un
krītošās zvaigznes.
Pasākuma programmā:
- Priekšlasījums „Prieka izpratne latviešu folklorā un
mūsdienās”,
- Pūtēju orķestra koncerts īpaši izveidotā skatuvītē,
- Mājas kūku degustācija un konkurss,
- Zvaigžņu lietus vērošana un vēlmju lukturīšu lidojums
tumšajās debesīs.
Dāmām uz šo pasākumu ierašanās garās kleitās un cepurēs,
līdz jāņem pašcepta kūka.
Liepājas Simfoniskais orķestris aicina uz vienas dienas mūzikas
festivālu
LTV 10ziedojumu akcija "Top Latvijas Likteņdārzs! Simtgades
svinības Likteņdārzā"
Latvju zīmju parka atklāšana, novada svētki un romantiska
satikšanās īstas zaļumballes atmosfērā tautas mūzikas
pavadījumā.
Zemgaļu svētki Tērvetē norisināsies jau 15. gadu, tie veltīti
zemgaļu un baltu cilšu garīgajai un materiālajai kultūrai.
Festivālā uzstāsies folkloras kopas un kolektīvi, senie cīnītāji un
bruņinieki, norisināsies amatnieku tirdziņš, loka šaušanas
turnīrs.
„Oļģerta Bergmaņa piemiņas kauss”- Starptautiskais spēkavīru
čempionāts, mazo spēkavīru kauss un Dambja skrējiens.
Piemiņas kauss notiek Pļaviņās, jo tā ir Latvijā zināmā
svarcēlāja un vēlāk svarcelšanas trenera Oļģerta Bergmaņa un
arī viņa dēla– izcila svarcēlāja, triju Olimpisko spēļu dalībnieka
un tagadējā Aizsardzības ministra Raimonda Bergmaņa dzimtā
puse. Spēkavīri sacentīsies vairākās disciplīnās, līdzjutējus
sagaida paraugdemonstrējumi un, iespējams, tieši Pļaviņās tiks
uzstādīts jauns rekords.
Tradicionālais Pļaviņu Dambja skrējiens pulcē dalībniekus no
dažādiem novadiem, distance nemainīga — Aizsargdambja
garumā, kas ir 1,9 kilometri.
Annas Brigaderes lugas “Sprīdītis” izrāde, dažādas aktivitātes
ģimenēm kopā ar pasaku tēliem.

Kontaktinformācij
a
Bauskas Kultūras
centrs, 63923291,
www.kultura.bauska.lv
Bauskas pils,
63923793, 63922280,
www.bauskaspils.lv
Jēkabpils nov., Kalna
pag., 26625480,
www.jekabpilsnovads.lv
Jēkabpils nov., Rubenes
pag., Kaldabruņas
skola, 29548967,
www.udenszimes.lv

Rundāles pils,
63962197, www.lso.lv
Likteņdārzs,
25495544,
www.liktendarzs.lv
Jēkabpils nov., Leimaņu
pag., 28315265,
www.jekabpilsnovads.lv
Tērvetes koka pils un
estrāde
26950975
www.lielkenins.lv
65134307,
www.plavinunovads.lv

LVM dabas parks
Tērvetē
63726212, 28309394,
www.mammadaba.lv
Ir gada gardākie svētki, kad Jelgavā vienuviet var nobaudīt
63023461,
piena, maizes un medus produktu daudzveidīgās garšu www.festivali.jelgava.lv,
interpretācijas, kas radītas dažādos Latvijas novados. Ikviens
www.visit.jelgava.lv
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Datums

Pasākuma nosaukums

Par pasākumu

Kontaktinformācij
a

interesents var piedalīties atraktīvos kulinārijas konkursos un
dzīvot līdzi vienmēr pārsteidzošajai Pienu paku laiku regatei.

Septembris
1.09.

Parka diena Skrīveru dendrārijā.
Gaismas aplis.

1.09.

Piemiņas pasākums "Pikšās" Kārlim Ulmanim 141
Senās pils svētki, VIII
Starptautiskais amatnieku
plenērs Dobelē

8.09.

8.09.

Pļaujas svētki Brīvdabas muzejā
“Ausekļu dzirnavas”

8.09.

VIII Bauskas vecpilsētas
pagalmu svētki un VI Putras
godēšana

8.09.

Metāla svētki Jelgavā 2018

8.09.

Eiropas kultūras mantojuma
diena Tērvetē
Dzejas dienas Raiņa muzejā
“Tadenava”

9.09.

Eksursijas, radošās darbnīcas, koncerti un gaismu un krāsu
spēles parka ainavās.
Koncerti, izstādes, K. Ulmaņa stipendiātu sveikšana.
Koncerti, viduslaiku spēles, radošās darbnīcas, amatnieku
tikšanās, izstādes, atrakcijas.
Ikgadējs pasākums, veltīts rudens darbiem lauku sētā. Tiek
darbināta lauksaimniecības tehnika un instrumenti. Arodu
meistari no visas Latvijas rāda savas prasmes un ļauj
līdzdarboties. Izklaidei amatnieku tirdziņš un priekšnesumi.
Dažādas aktivitātes Bauskas vecpilsētas pagalmiņos –
umurkumurs, mūzika, atrakcijas, konkursi, arī iespēja nobaudīt
dažādas putras. Darbosies loterija, kurā izlozēs vietējo
uzņēmēju produktus.
Ir plašs izglītojošs un izzinošs atpūtas pasākums, kur var gan
baudīt mākslu un kultūru, gan iepazīties ar izglītības, karjeras
un darba iespējām metālapstrādes nozarē. Svētku laikā notiek
metināšanas konkursi, dažādi paraugdemonstrējumi, semināri,
radošās nodarbības bērniem un jauniešiem.
Svētku pasākums pie Tērvetes pilskalna.
Ik gadu Raiņa bērnības mājās norisinās pasākums, kurā skan
dzeja un mūzika Latvijā pazīstamu personību izpildījumā.
Dzejas dienas 2018. gadā notiks septembra otrajā nedēļā.

15.09.

Zināšanu gadatirgus Pokaiņu
mežā

Tikšanās ar alternatīvo zināšanu praktizētājiem, meistariem,
pasniedzējiem.

15.09.

Velobrauciens Koknesē

22.09.

Meža ražas svētki

Tradicionāls ģimeņu pasākums ar iespējām piedalīties
sportiskās aktivitātes un radošajās darbnīcās kopā ar parka
pasaku tēliem.

22.09.

Baltu vienības diena Rundāles
jaunajā Kultūras centrā

23.09.

Miķeļdienas gadatirgus Jēkabpilī

Lietuvas populārās mūziķes- Vilijas Urbonienes koncerts,
viesos Smilgjai amatierteātris- Lietuvas teātra balvas ieguvēji,
viesi no Vabaļņinkiem, Pakrojas gleznošanas studijas izstādes
atklāšana, teātra studijas “Savējie” izrāde - ''EZIS, KURŠ
MĪLĒJA SLEPENI'' pamatā - lietuviešu bērnu grāmatu autora
Daiņa Šukis stāsts, kas 2017.gadā atzinīgi novērtēts lasīšanas
veicināšanas programmā "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija".
Krustpils saliņā norisināsies Miķeļdienas tirgus andele, kas ir
tradicionāls Jēkabpils pilsētas rudens ražas svētku pasākums.

Velobrauciens

Daina Vancāne-Viļuma,
Skrīveru TIP, 25661983;
www.skriveri.lv
29364230,
www.piksas.lv
Vēsturiskais Tirgus
laukums
22049477,
www.dobele.lv
Ausekļu dzirnavas,
29197412,
www.vecumnieki.lv
www.ausekludzirnavas.l
v
Bauskas Kultūras
centrs, 63923291 ,
www.kultura.bauska.lv
63082101,
http://zrkac.lv/metalasve
tki/
Tērvete, 26413219
www.tervetesnovads.lv
Jēkabpils nov.,
Dunavas pag.,
Tadenava, 29250484,
www.aspazijarainis.lv/ta
denava
LVM Pokaiņu mežs
26392564,
www.mammadaba.lv
Kokneses novads,
65161296,
www.visitkoknese.lv
LVM dabas parks
Tērvetē 63726212,
28309394,
www.mammadaba.lv
Lilita Lauskiniece,
36516711,
lilita.lauskiniece@rundal
e.lv

Jēkabpils, Krustpils
saliņā, 65221152;
www.jkp.lv
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Pasākuma nosaukums

29.09.

Laivošana pa Mēmeli rudenī

29.09.

Ražas svētki Jelgavas novadā

Par pasākumu
Tajā apmeklētājiem līdz ar iepirkšanos tirdziņā ir iespēja baudīt
arī kultūras programmu.
Tradicionāls un atraktīvs rudens laivošanas pasākums pa
Mēmeli ar rudens andeli “Lutaušos”
Pulcē Jelgavas novada un tuvākās apkārtnes zemniekus,
amatniekus, mājražotājus un ikdienu interesentus tirdziņā pie
kafejnīcas "Zemnieka cienasts" Jaunsvirlaukas pagastā, lai
krāsaini jaukā svētku noskaņā atzīmētu lielo lauku darbu
beigas un ražas novākšanu.

Kontaktinformācij
a
“Lutauši”, 28354626,
www.laivunomalutausi.l
v
www.jelgavasnovads.lv

Oktobris
4.-27.10.

Kamermūzikas dienas Jēkabpilī

6.10.

Āboldiena Dobelē.

9.10.

Latvisko danču vakars Aucē

11.10.

Lāpu gājiens cauri GAISMAS
CEĻAM Aucē

13.10.

Rudens ražas svētki Skrīveros

13.10.

Pasakas midzināšana

27.10.

Mūzikas festivāls - kapelu saiets
"Kuļmašīna 2018" Penkulē
Leģendu nakts Jelgavas novada
muižās

27.10.

Jēkabpils Tautas namā norisināsies jau par tradīciju kļuvušais
koncertu cikls “Kamermūzikas dienas Jēkabpilī”. Vairāku
koncertu ciklā jēkabpiliešiem un pilsētas viesiem jau devīto
gadu būs iespēja baudīt gan instrumentālu, gan vokālu
kamermūziku.
Svētku tirdziņš, ābolu izstāde un degustācija, koncerti,
atrakcijas, Ābolu Ordeņa pasniegšana.
Folkloras kopas un kapellas izpildīta tautas mūzika. Dauču
soļus izdancosim visi un ierāda tos folkloras kopas dalībnieki!
Lāpu gājiens cauri GAISMAS CEĻAM uz Lāčplēša ordeņa
kavalieru atdusas vietām Sniķerkalna kapsētā. Kopīgi
izveidojot izgaismotu ceļu, ko iezīmētu katrs ar savu svecīti
(gaismas lukturīti) ielas malās.
Mājražotāju tirdziņs, neliels koncerts, rudens spēka putras
baudīšana.
Aktīvās
tūrisma
sezonas
noslēguma
pasākums.
Koncertuzvedums ar pasaku tēlu piedalīšanos.
Ražas balle ar Latvijas un Lietuvas muzikālajiem kolektīviem.

27.10.

Tematisks pasākums - koncerts
“ Atnāc ar savu dziesmu”

Lieliska iespēja iepazīt Jelgavas novada muižas īpašā svētku
noskaņā, kad vēstures stāsti aizraujošā veidā savijas ar muižu
dzīvi un aktivitātēm mūsdienās.
Tradicionāls pasākums, kurā iespējams parādīt savu talantu
tiem, kam patīk dziesma.

3.11.

Pilsētas svētki rūķu pilsētā
Čiekurē

Jautrība un atraktīvas, muzikāls izdarības kopā ar Tērvetes
dabas parka rūķiem.

8.11.

NOVADPĒTNIECISKĀ
KONFERENCE „Vēstures
peripetijas Bauskas reģionā:
ceļš uz Latvijas simtgadi”

Novadpētnieciska konference „Vēstures peripetijas Bauskas
reģionā: ceļš uz Latvijas simtgadi”. Tās mērķis atspoguļot un
izcelt Bauskas reģiona vēsturi saistībā ar Latvijas valsti ievērojamas personības, notikumus un citus vēsturiskus

Jēkabpils Tautas nams,
Vecpilsētas laukums
365221152; www.jkp.lv
Vēsturiskais Tirgus
laukums
26673650,
www.dobele.lv
63745282, www.auce.lv
Lilitazamele@inbox.lv
63745282, www.auce.lv,
Lilita Zāmele, Ināra
Rumba
26357137,
www.skriveri.lv
LVM dabas parks
Tērvetē 63726212,
28309394,
www.mammadaba.lv
Penkules kultūras nams
2 6129518
www.jelgavasnovads.lv;
www.visit.jelgava.lv
Jēkabpils nov., Zasas
pag., Zasas KN,
20371520,
www.jekabpilsnovads.lv

Novembris
LVM dabas parks
Tērvetē 63726212,
28309394,
www.mammadaba.lv
63960508, 63960506,
www.bauskasmuzejs.lv
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9.11.
10.11.

Pasākuma nosaukums

Par pasākumu

Izglītojoša koncertprogramma
bērniem Rundāles pilī
Mārtiņdienas gadatirgus Dobelē.

aspektus, kas valsts pastāvēšanas 100 gados un senāk
risinājušies Bauskā un tās apkārtnē.
Liepājas Simfoniskais orķestris piedāvā izglītojošu
koncertprogrammu pirmsskolas un skolas vecuma bērniem
Tirgošanās un lustēšanās .

11.11.

Lāpu gājiens, veltīts Latvijas
simtgadei Skrīveros

11.11.

Lāčplēša dienas skrējiens

11.-18.11.

Patriotisma nedēļa Jēkabpilī

novembris

Izstāde, veltīta Latvijas 100
gadei. Skrīveri laiku lokos.

Vakara nokrēslā pie kultūras centra pulcējas cilvēki, lai
aizdegtu piemiņas ugunskuru, no kura uguns aizdedz lāpas
un dodas uz 2,5 km attālo kureliešu piemiņas akmeni, lai
godinātu cīnītājus par brīvu un laimīgu Latviju.
Lāčplēša dienai veltīts skrējiens - vairāk kā 2 km gara ar lāpām
izgaismota distance pulcē dalībniekus bez vecuma un
dzimuma ierobežojumiem. Pasākums notiek godinot Lāčplēša
Kara Ordeņa kavalieru piemiņu.
Mēs gaidām Latvijas valsts simtgadi. Lai nosvinētu valsts
neatkarību, mēs apvienojām visnozīmīgākās tradīcijas un
labākos māksliniekus. No 11. līdz 18. novembrim mums būs
vairāki pasākumi. Lāčplēša dienā ikviens aicināts doties cauri
“Gaismas ceļam”, kas vedīs līdz piemineklim “Kritušiem par
Tēviju”, kur norisināsies atceres brīdis un svētku salūts. Bet
svētku kulminācija notiks 18. novembrī, kad mēs satiekamies
lielā koncertā. Nepalaidiet garām iespēju.
Dažādu amatnieku skrīveriešu darbu izstāde laiku lokos 100
gadu tvērumā.

Kontaktinformācij
a
Rundāles pils,
63962197, www.lso.lv
Vēsturiskais Tirgus
laukums, 22049477
26357137,
www.skriveri.lv
Jēkabpils nov., Ābeļu
pag., 28677242,
www.jekabpilsnovads.lv
Jēkabpils pilsētvide,
65221152; www.jkp.lv

26357137,
www.skriveri.lv

Mārtiņdienas pasākumi un valsts svētki novadoswww.travelzemgale.lv

Decembris
1.12.

Dižo sniegavīru saieta atklāšana
un egles iedegšana Dobelē

Iedegsim egli kopā ar pasaku tēliem! Dejosim, dziedāsim,
iesim rotaļās...

14.- 15.12.

Pasākums bērniem un ģimenēm
"Ak eglīte"

22.12.

Ziemas saulgrieži Pokaiņu mežā

Ikgadējs Ziemassvētku noskaņas radīšanas pasākums:
14.12. bērnudārzu un jaunāko klašu audzēkņiem; 15.12.
ģimenēm ar bērniem. Eglītes rotāšana, rūķu rotaļas, mīklas,
dziesmas un radošā darbnīca.
Ziemas saulgriežu ieskandināšanas svētki latviskajās
tradīcijās.

Vēsturiskais Tirgus
laukums
26673650,
www.dobele.lv
Bauskas muzejs,
63960508, 63960506.
www.bauskasmuzejs.lv
LVM Pokaiņu mežs
26392564,
www.mammadaba.lv

Ziemassvētku, Jaungada pasākumi un balles novados www.travelzemgale.lv
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