Kultūras darbība 2012.gadā Jēkabpils novada pašvaldībā
Jēkabpils novada pašvaldībā 2012.gadā darbojās 6 kultūras iestādes- kultūras un tautas
nami- Rubenes, Ābeļu, Dunavas, Zasas, Kalna un Leimaņu pagastos. Dignājas pagastā
kultūras dzīvi organizē kultūras pasākumu organizators un pasākumi notiek Dignājas
pamatskolā un pagasta pārvaldes zālē. Vasaras sezonā kultūras pasākumi notiek
brīvdabā- Rubenes pagastā lielākā estrāde ar plašu parku un atpūtas vietu pie
ūdenskrātuves, Dignājas pagastā – atjaunota estrāde, Ābeļu pagastā- jauna estrāde,
Leimaņu pagastā- Latvju zīmju parkā neliela jauna estrāde pasākumiem. Dunavas
pagastā vasaras pasākumiem iekārtota vieta pie Daugavas plostnieku piemiņas akmens,
Zasas pagastā – uz centrālā laukuma, Kalna pagastā pie kultūras nama uz laukuma.
Kultūras namos darbojas pašdarbības kolektīvi, notiek interešu kopu nodarbības, ir
pieejamas galda spēļu telpas un sporta zāle. Ābeļu pagastā- 4 kolektīvi, Dignājas
pagastā- 3 kolektīvi, Dunavas pagastā- 3 kolektīvi, Kalna pagastā- 2 kolektīvi, Leimaņu
pagastā- 1 kolektīvs, Rubenes pagastā- 8 kolektīvi( no tiem 2 bērnu un jauniešu), sporta
pulciņš un intererešu kopa, Zasas pagastā- 6 kolektīvi, (no tiem 3 bērnu un jauniešu.)
Novada pagastu – Dunavas, Ābeļu, Rubeņu, Leimaņu, Kalna un Zasas iedzīvotāji dzied
novada jaunizveidotajā korī „ Putni”- kopā 55 dalībnieki. Kopā novada kultūras un tautas
namos darbojas aptuveni 400 dalībnieku.
2012.gadā folkloras kopas „ Kāre” ( Rubenes pagasts) un „ Dignojīši” ( Dignājas
pagasts) piedalījās Starptautiskajā folkloras festivālā „ Baltica 2012”. Tautas deju
kolektīvi, koris un folkloras kopas gatavojas Dziesmu un Deju svētkiem.2012.gada
Dziesmu un Deju svētku skatē iegūti KNMC Diplomi- Dunavas kultūras nama „ Luste”
vidējās paaudzes deju kolektīvam, Rubenes kultūras nama vidējās paaudzes deju
kolektīvam „ Rasa” – I.pakāpe, jauniešu deju kolektīvam „ Laude” – III.pakāpe, Zasas
kultūras nama jauniešu deju kolektīvam „ Solis” – I.pakāpe, Jēkabpils novada korim „
Putni”- III.pakāpe. Vokālie ansambļi piedalījās starpnovadu sadziedāšanās pasākumāskatē. Jēkabpils novadu skatē pārstāvēja 8 kolektīvi- Dunavas, Dignājas, 2 Rubenes, 2
Ābeļu, Zasas, Kalna kultūras namu vokālie ansambļi. Uz reģiona skati tika izvirzītiDunavas, Ābeļu un Zasas vokālie ansambļi. Dramatiskie kolektīvi darbojas Ābeļu ,Zasas,
Kalna, Leimaņu, Dignājas pagastos. Teātru skatē piedalījās Zasas un Ābeļu dramatiskie
kolektīvi. Zemgales reģiona skatē Zasas kultūras nama amatierteātrim KNMC Diploms
par iestudējumu A.Skujiņa „ Labvakar, es esmu Austra”. Ābeļu tautas nama
amatierteātrim KMNC I.pakāpes Diploms par iestudējumu H.Paukšs „ Es pagaidīšu aiz
durvīm”.
Novadā notika tradīciju svētki- politiski represēto atceres pasākums, novada svētki,
saimnieku un saimnieču diena, senioru svētki, stipro ģimeņu godināšanas pasākums,
zemnieku balle, Valsts svētki. Pagastu kultūras namos tiek organizēti lokālie pasākumi,
gadskārtu ieražu svētki, tradīciju svētki, amatierkolektīvu koncerti un izrādes,

vieskoncerti, viesizrādes, kā arī atpūtas un izklaides pasākumi dažādu vecuma grupu
iedzīvotājiem. 2012.gadā piedāvātas dažādas izstādes. Ar mūsu novada kultūru,
tradīcijām un rokdarbiem iepazinās arī ārzemju viesi, kuri novadu apmeklēja
Starptautisko projektu ietvaros.
Pēc renovācijas rudenī durvis vēra Kalna pagasta kultūras nams. Izremontētas telpas,
atjaunota apkure, jaunajās telpās atrodas bibliotēka. Iedzīvotājiem brīvo laiku pavadīt ir
iespējams trenažieru zālē un biljarda zālē.
Atbalstīti divi LEADER projekti tautas tērpu iegādei Jēkabpils novada jauktajam korim
un Dunavas kultūras nama deju kolektīvam. Notiek gatavošanās Dziesmu un Deju
svētkiem 2013.gadā Rīgā.
Kultūras namos liela uzmanība veltīta mūžizglītībai. Rubenes kultūras nams sadarbībā
ar Zasas vidusskolu ir partneri ES Mūžizglītības Comenius apakšprogrammas reģionālās
partnerības projekta „ Cross border cooperation between reģions in Latvia and
Romania to improve educational offer” /COACTION/ ( Pārrobežu sadarbība starp
reģioniem Latvijā un Rumānijā izglītības piedāvājuma uzlabošanā). Šī starptautiskā
projekta ietvaros kultūras namā notiek svešvalodas ( angļu valoda) apmācības.
Inta Tomāne, Rubenes kultūras nama vadītāja- koordinatore

