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ATSKAITE PAR 2012 GADA PASĀKUMIEM-AKTIVITĀTĒM KALNA PAGASTĀ 

2012.gada 1.decembrī durvis vēra renovēts Kalna kultūras nams. Neskatoties 

uz vērienīgajiem remontdarbiem kultūras namā, iedzīvotāji aktīvi tika iesaistīti 

dažādos kultūras pasākumos. Kalna pagasta kultūras namā darbojās sieviešu vokālais 

ansamblis, kura vadītāja bija Laine Zeile, piedalījās sieviešu vokālo ansambļu skatē, 

ieguva atzinību, piedalījās Muzeju naktīs Tadenavā. Darbojās Dramatiskais kolektīvs, 

kurš iestudēja Danskovītes lugu „Tāva meitas.”Ar  M. Rītupes lugu „Es pazinu tēva 

sētu” viesojās Dignājas pagastā. Vokālais ansamblis un dramatiskais kolektīvs 

gatavoja priekšnesumus uz pašdarbnieku vakariem, gan Jāņiem, gan Valsts svētkiem, 

gan Ziemassvētkiem. Katru nedēļu kopā sanāca aktīvas vingrotājas. Piedalījāmies 

novada organizētajos pasākumos, kā arī organizējām Jēkabpils novada svētku 

ieskaņas pasākumu – Literāri – muzikālu pēcpusdienu „Kas būtu mēs bez 

mīlestības…”, kur bija iespēja novada iedzīvotājiem tikties ar dzejnieci Āriju Āri un 

dziesminieci Antru Ķimeni, kā arī iepazināmies ar mūsu novada jaunajiem 

dzejniekiem. Tika organizēti braucieni uz Rīgu  uz divām teātra izrādēm un mūziklu 

„Dzimuši mūžībai”. Iedzīvotājiem tika piedāvāta iespēja tikties ar fenomenālu cilvēku 

– Inesi  Ziņģīti, kura mācīja gan teorētiski, gan praktiski uzturēt sevi formā. Kalna 

pagasta kultūras namā ik pēc trīs nedēļām tiekas Bruno Groninga draugu kopas biedri. 

Kalna pagasta pašdarbnieki kopā ar pagasta pašvaldību un novadu,  projekta 

„Iepazīstam koku visu reģionu pašvaldībās „Mežu dienās 2012”, organizēja  

pasākumu „Meža stāsti”. Viens no ievērojamākajiem pasākumiem tika noorganizēts  

Lāčplēša dienai un Aleksandra Grīna piemiņai veltīts pasākums. Iedzīvotājiem tika 

piedāvātas dažādas tematiskas pēcpusdienas un lekcijas – kā gatavot kļavu lapu 

cepures, interesentiem tika sniegti praktiski padomi dekoratīvo ūdenstilpņu ierīkošanā 

u.c. Tika izveidotas izstādes – Lieldienu rotājumu izstāde, Rudens ziedi  

kompozīcijās,  No zobena saule lēca. Iedzīvotāji varēja aplūkot izstādi - Jēkabpils 

novada sakoptākā sēta 2012. Iedzīvotāji tika iesaistīti Kalna kultūras nama apkārtnes 

sakopšanas talkās, par to liecina saņemtais Īpašais tencinājums „Jēkabpils novada 

sakoptākais pagasts 2012” nominācijā „Sakoptākā izglītības un kultūras iestāde”. 

Iedzīvotājiem pats galvenais ir kopā sanākšanas un kopā būšanas prieks. 

Kalna kultūras nama vadītāja Sandra Vecumniece 


