
Rubenes kultūras nama vadītājas Intas Tomānes pārskats par 2012.gadu  

   Kultūras nams ir Jēkabpils novada pašvaldības iestāde, kuras darbību finansē 

pašvaldība. Tā  metodisko darbību veic Latvijas Nacionālais kultūras centrs un Jēkabpils 

novada kultūras un izglītības pārvalde. Rubenes kultūras nams ir vadošā kultūras iestāde 

Jēkabpils novadā un kultūras nama vadītāja koordinē kultūras iestāžu darbu Jēkabpils 

novadā. Kultūras darbinieki sadarbojas organizējot kopīgus novada pasākumus, gan 

lokālos pagastu pasākumus.  

   Rubenes kultūras nams veic arī  sporta nama funkcijas. Kultūras namā darbojas 

amatiermākslas kolektīvi, interešu kopas, sporta pulciņš un seno amatu apmācība - 

lietišķās mākslas( aušanas) pulciņš. Kultūras namā liela uzmanība veltīta mūžizglītībai. 

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. 

    Darbojas 8 amatiermākslas kolektīvi, kuri aktīvi iesaistās pagasta ,novada un valsts 

kultūras norisēs. Folkloras kopa „ Kāre”- skatē ieguva II .pakāpes KNMC Diplomu un 

piedalījās Starptautiskajā folkloras festivālā „ Baltica 2012” , deju kolektīvi „ Rasa” un  

„Laude” gatavojas Dziesmu un deju svētkiem un ieguva –VPDK „ Rasa” – KNMC 

I.pakāpes Diplomu, JDK „ Laude” – KNMC III.pakāpes Diplomu. Vokālais ansamblis  

„Kantilēna” Starpnovadu vokālo ansambļu skatē Zasā ieguva – Jēkabpils novada 

izglītības un Kultūras pārvaldes II.pakāpes Diplomu, jauktais vokālais ansamblis „ Ā’re” – 

Pateicību par piedalīšanos skatē. Aktīvi darbojas senioru dāmu deju kopa  „Draiskās 

Peonijas”, bērnu teātra pulciņš „ Dadzīši”, bērnu vokālais ansamblis  „Puķuzirņi”, 

lietišķās mākslas pulciņš, sporta pulciņš, interešu kopa „ Gardēdis”. Kopā – 140 

dalībnieki. 

   Tradicionālie pasākumi, kurus rīkojam ik gadu – pašdarbnieku tematisks pasākums, 

vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākums, pašdarbnieku aprīļa joku koncerts, bērnu un 

jauniešu svētki, mūzikas festivāls „ Mazā ziņģe”. Kultūras namā tiek svinēti Valsts svētki, 

gadskārtu ieražu svētki, amatierkolektīvu jubilejas, senioru pēcpusdienas, organizēti 

koncerti, viesizrādes, vieskoncerti, atpūtas un izklaides pasākumi, izstādes, semināri, 

sporta spēles. Pieejama sporta zāle, galda spēļu istabas . Kultūras dzīves neatņemama 

sastāvdaļa ir brīvdabas estrāde, atpūtas parks, ūdenskrātuve ar atpūtas vietu un 

volejbola laukumu. 



   Kultūras namu vada kultūras nama vadītāja, kuras pakļautībā strādā 3 tehniskie 

darbinieki un 7 pulciņu vadītāji un sezonas strādnieks- dežurants sporta zāles 

pieejamībai. 

Kultūras nama budžetu veido pašvaldības finansējums, sarīkojumu ieņēmumi 

mērķdotācijas. 
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