Pārskats par kultūras darbību 2018.gadā Jēkabpils novada pašvaldībā
Jēkabpils novada pašvaldībā 2018.gadā darbojās 6 kultūras iestādes- kultūras un tautas namiRubenes, Ābeļu, Dunavas, Zasas, Kalna un Leimaņu pagastos. Dignājas pagastā kultūras dzīvi
organizē kultūras pasākumu organizators un pasākumi notiek Dignājas pamatskolā. Vasaras
sezonā kultūras pasākumi notiek brīvdabā- Rubenes pagastā lielākā estrāde ar plašu parku un
atpūtas vietu pie ūdenskrātuves, Dignājas pagastā – estrāde, Ābeļu pagastā- estrāde, Leimaņu
pagastā- Latvju zīmju parkā neliela estrāde pasākumiem. Dunavas pagastā vasaras pasākumiem
iekārtota vieta pie Daugavas plostnieku piemiņas akmens un laukumā pie Dunavas pamatskolas,
Zasas pagastā uz centrālā laukuma un laukumā pie a/c „ Rūme”, Kalna pagastā pie kultūras nama
uz laukuma un rakstnieka A.Grīna piemiņas vietā.
Kultūras namos darbojas amatiermākslas kolektīvi, pašdarbības pulciņi, notiek interešu kopu
nodarbības, radošās darbnīcas, ir pieejamas galda spēles un sporta zāles, aprīkotas telpas ar
trenažieriem iedzīvotāju aktīvai darbībai un veselīga dzīvesveida uzlabošanai. Pašvaldībā
darbojas kolektīvi- Ābeļu pagastā- 6 kolektīvi, rokdarbu pulciņš un novadpētniecības
ekspozīcija, Dignājas pagastā- 3 kolektīvi, novadpētniecības pulciņš ( iekārtota muzejtelpa „
Laipa”), Dunavas pagastā- 3 kolektīvi, Kalna pagastā- 2 kolektīvi, Leimaņu pagastā- 3 kolektīvi,
Rubenes pagastā- 9 kolektīvi( no tiem 2 bērnu un jauniešu), interešu kopa un rokdarbu pulciņš,
Zasas pagastā- 7 kolektīvi, (no tiem 4 bērnu un jauniešu.). Ābeļu, Rubeņu, Leimaņu, Kalna,
Dunavas un Zasas iedzīvotāji dzied novada jauktajā korī „ Putni”- kopā 40 dalībnieki. Novada
kultūras un tautas namos darbojas aptuveni 400 dalībnieki.
Nozīmīgākie notikumi , kuros piedalījās kolektīvi:
2018.gada XXVI Dziesmu un XVI Deju svētkos piedalījās 8 kolektīvi- Jauktais koris “ Putni”,
VPDK “ Solis”, “ Rasa”, “ Deldze”, JDK “ Landi” un “Laude”, folkloras kopas “ Kāre” un “
Dignojīši”.

Jauktais koris “ Putni” dziesmu svētku ietvaros Latvijas Radio 2 svētku studijā Rīgā.
Diriģente Santa Kasparsone.
2018.gadā Sēlijas Tautas mākslas svētkos “ Sēlija rotā” Neretā piedalījās tautas deju kolektīviVPDK „ Solis”, VPDK „Rasa”, VPDK „ Deldze” , JDK “ Landi”,JDK “ Laude” ,folkloras kopas

“ Dignojīši”un “ Kāre”, amatierteātri no Zasas, Ābeļu un Dunavas pagastiem, vokālie ansambļi
“ Ā’re” un “ Kantilēna” un jauktais koris „ Putni” . Folkloras kopa “ Kāre” piedalījās Nacionālā
kultūras centra rīkotajā pasākumā Latvijas saulgriežu svētki Dagdā . Folkloras kopa “ Dignojīši”
piedalījās Miķeļdienas gadatirgū Jēkabpilī”. Jauktais koris “Putni ”Dziesmu un Deju svētku
ietvaros piedalījās Latvijas Radio 2 studijā Rīgā, projektā “ gadsimta garākā līgodziesma”
Leimaņos, rokoperā “ Lāčplēsis” arēnā Rīga. Folkloras kopas “ Kāre” un “ Dignojīši” piedalījās
starptautiskajā folkloras festivālā “ Baltica 2018”.Tautas mākslas kolektīvi piedalījās deju un
folkloras uzvedumā “ Latvju zīmes rotājās”.un simtgades Zaļumballē Leimaņos.
Tautas mākslas kolektīvu dalība skatēs:
XXVI Dziesmu un XVI Deju svētku deju kolektīvu koprepertuāra pārbaudes un svētku
dalībnieku atlases skatē ieguva Nacionālā kultūras centra Diplomus -VPDK „ Solis”- I. pakāpe,
JDK “ Landi”- I.pakāpe, JDK „ Laude”- II pakāpe, VPDK „ Rasa”- II.pakāpe, , VPDK „ Deldze”
– I. pakāpe, VPDK „ Kaupre” – diploms par piedalīšanos. Jauktajam korim „ Putni”- II. pakāpe.
Vokālie ansambļi piedalījās starpnovadu sadziedāšanās pasākumā- skatē. Jēkabpils novada
izglītības un kultūras pārvaldes diplomi- Sieviešu vok.ans.” Kantilēna” –II. pakāpe, jauktais vok
.ans.’Ā’re” –III. pakāpe, sieviešu vok.ans. „ Līksma” –III.pakāpe, sieviešu vok.ans.” Elēģija”III.pakāpe, jauktais vokālais ansamblis “ Tomēr” -III.pakāpe. Dramatiskie kolektīvi darbojas
Ābeļu ,Zasas, Kalna, Leimaņu, Dignājas ,Rubenes un Dunavas pagastos. Jēkabpils apriņķa
amatierteātru skatē piedalījās Dignājas, Rubenes, un Ābeļu dramatiskie kolektīvi. Rubenes K.N.
amatierteātrim- I. pakāpe, Dignājas dramatiskajam kolektīvam II.pakāpe un Ābeļu KN
dramatiskajam kolektīvam -I.pakāpe. Rubenes KN un Ābeļu TN dramatiskie kolektīvi tika
izvirzīti uz reģionālo skati “ Gada izrāde”.

Rubenes KN amatierteātrs “ Kumode”. Danskovītes izrāde-komēdija “Dārgais pirkums”.
Režisore Ilona Kantāne.

Valsts, tradicionālie svētki un Latvijas simtgades pasākumi: politiski represēto atceres
pasākums, baltā galdauta svētki, ģimeņu festivāls “ Mēs Latvijai”, sarīkojums “ Sens tik sens ir
tas stāsts..” senioru aktīvās atpūtas diena, novada svētki un Simtgades Zaļumballe, sarīkojums
”Simtgades ievērojamākie cilvēki tiekas Raiņa dzimtenē”, tikšanās ar simtgades romānu autori
Daci Judinu un komponistu Artūru Nīmani, senioru diena, stipro ģimeņu godināšanas pasākums,
, zemnieku un uzņēmēju balle, Valsts svētku pasākums un koncerts, gaismas akcija „ Sēlijas
gaisma Latvijai”, Lāčplēša dienai veltīts pasākumu cikls novada pagastos, tematiskas izstādes.
Kultūras iestādēs tika demonstrētas filmas no cikla “ Latvijai 100”.

XXVI Dziesmu un XVI deju svētki Rīgā. VPDK “ Deldze”.Vadītāja Daiga Geidāne.
Pagastu kultūras namos tiek organizēti lokālie pasākumi, gadskārtu ieražu svētki, tradīciju svētki,
tematiski sarīkojumi, izglītojošas aktivitātes, amatierkolektīvu koncerti un izrādes, vieskoncerti,
viesizrādes, atpūtas un izklaides pasākumi dažādu vecuma grupu iedzīvotājiem. Rubenes pagasta
estrādē ģimeņu festivāls, mūzikas festivāls “ Mazā ziņģe”, Zasas pagastā tematisks pasākums “
Atnāc ar savu dziesmu”, pasākums-koncerts “ Ar ģitāru par dzīvi” Leimaņu pagastā, “Teātru
karuselis” Kalna pagastā.
2016.gadā izveidota darba grupa Latvijas simtgades jubilejas pasākumu nodrošināšanai novadā.
Izstrādāts pasākumu plāns 2016.- 2021.gadam. Sadarbībā ar bibliotēkām pabeigts darbs pie
novada kultūrvēstures materiālu digitalizācijas un novada ievērojamu personu aprakstu
sagatavošanas. Turpinās Leimaņu pagasta iedzīvotāju uzsāktā foto akciju „Iepazīsti savu
novadu”, kurā plānots iesaistīt vismaz 100 novada ģimenes novada skaistāko vietu atrašanā un
popularizēšanā.
Organizētas dažādas rokdarbu un amatnieku darbu izstādes. Ceļojošās izstādes novada
pagastos - pārvietojamā foto izstāde, „ Jēkabpils novada 100 sakoptākās vietas”, brīvdabas
izstāde, veltīta zinību dienai “ Sarunas ar ziediem” Leimaņu pagastā.

Folkloras kopa “ Kāre” folkloras festivālā “ Baltica 2018” Rīgā. Vadītāja Inga Krasevska

Inta Tomāne, Rubenes kultūras nama vadītāja- koordinatore
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