
Pārskats par Jēkabpils novada Rubenes  kultūras nama darbību 2018.gadā 

    

   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 pašvaldībā. Kultūras darbinieki sadarbojas organizējot kopīgus novada 

pasākumus, gan lokālos pasākumus un kultūras aktivitātes pagastos. Sadarbība ar 

novada  sporta koordinatoru, novada projektu speciālisti, novadpētniecības speciālisti, 

bibliotēku vadītājiem, nevalstisko sektoru, uzņēmējiem, izglītības iestādēm, Romas 

katoļu baznīcu. 

   Kultūras nama uzdevums ir  veidot daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras 

piedāvājumu atbilstoši savas teritorijas visu paaudžu un sociālo grupu iedzīvotājiem, 

uzturēt un izkopt pilsoniskās kultūras daudzveidību, nodrošināt nacionālās un vietējās 

kultūras vērtību un tradīciju pārmantošanu, veicināt starp kultūru dialogu un sadarbību. 

Veidot labvēlīgu vidi jaunradei, sociālajai līdzdalībai un mūžizglītības procesam savā 

pagastā un novadā. Kultūras nams veic daļēji arī  sporta nama funkcijas. Apmeklētājiem 

tiek piedāvāta sporta zāle, galda spēles. 

Sasniegumi. 

 Kultūras namā darbojas amatiermākslas kolektīvi, interešu kopa un rokdarbu pulciņš.  

 Darbojas 9 amatiermākslas kolektīvi, kuri aktīvi iesaistās pagasta ,novada un valsts 

kultūras norisēs. Tautas deju kolektīvi piedalījās Dziesmu svētku dalībnieku atlases 

skatē iegūstot Diplomus- JDK „ Laude” – II.pakāpe, VPDK „ Rasa” – II. pakāpe. 

Vokālais ansamblis  „Kantilēna” starpnovadu vokālo ansambļu skatē Jēkabpilī ieguva 

Jēkabpils novada izglītības un kultūras pārvaldes II.pakāpes diplomu, jauktais vokālais 

ansamblis „ Ā’re” – III.pakāpes diplomu. Folkloras kopa “ Kāre” starptautiskā folkloras 

festivāla “ Baltica 2018” skatē ieguva I.pakāpi, dramatiskais kolektīvs “ Kumode” 

starpnovadu skatē ieguva I.pakāpi un tika izvirzīts uz reģionālo skati “ Gada izrāde”. 

Labākās aktrises titulu ieguva Rita Skrējāne.  

 

Kolektīvu  darbība. 

 Tautas mākslas kolektīvi- VPDK „ Rasa”, JDK “ Laude” un folkloras kopā “ Kāre”, 

vokālie ansambļi “ Ā’re” un “ Kantilēna”  piedalījās VI Sēlijas Tautas mākslas  svētkos 

“ Sēlija rotā” Neretā .JDK “ Laude” un VPDK “ Rasa” piedalījās Jēkabpils novada 

rīkotajā pasākumā “ Daugavas svētki” .VPDK “ Rasa”, JDK “ Laude”, folkloras kopa 

“ Kāre” piedalījās XXVI Vispārējos Latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos Rīgā. 

Amatierteātris kumode piedalījās  Preiļu novada kultūras centra rīkotajā teātru festivālā. 

Kultūras nama amatierkolektīvi piedalījās Simtgades zaļumballē Leimaņos. VPDK “ 

Rasa” piedalījās Kupišķu rajona rīkotajā pasākumā “ Grosim, šoksim,tumcavosim”. 

 

 

        



    
JDK “ Laude”Dziesmu un deju svētkos. Vadītāja Sandra Vaitķeviča 

        

Folkloras kopa “ Kāre” piedalījās Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotajā pasākumā 

“ Baltica 2018” un “ Vasaras saulgrieži novados” Dagdā ar sēlisko dialektu un novada 

raksturīgām dziesmām un rotaļām”. 

   Kultūras namā darbojas bērnu vokālais ansamblis “ Puķuzirņi”, kuri koncertē kultūras 

nama rīkotajos pasākumos .Darbojas rokdarbu pulciņš un interešu kopa “ Gardēdis”. 

    Kolektīvi gatavo tematiskas koncertprogrammas Valsts, tradīciju un gadskārtu ieražu 

svētkiem. Tautas deju kolektīvi un fokloras kopa gatavoja programmu Latvijas 

simtgades Dziesmu un deju svētkiem un folkloras festivālam “ Baltica 2018” .  Tiek 

veidotas tematiskas izstādes, kultūras programmu apmaiņas braucieni.  Kopā tautas 

mākslas kolektīvos un interešu kopās darbojas 140 dalībnieki. 

 
VPDK “Rasa” pirms deju lieluzveduma “ Māras zeme”. Vadītāja Inta Tomāne  

 

 

 

 

 



Latvijai -100. 

Sagaidot Latvijas simtgadi tika rīkoti dažādi pasākumi. 

Baltā galdauta svētki, ģimeņu festivāls “ Mēs Latvijai”, rokdarbu pulciņa izstāde “ 

Baltais sapnis”. Sadarbībā ar Rubeņu bibliotēku tematisks pasākums “Simtgades stāsti 

un dziesmas ” veltīts dzejas dienām un Latvijai, sarīkojums “ Latvijai -100”. Rokdarbu 

pulciņa dalībnieces  aktīvi iesaistījās “ Latvijai -100”  norisēs- “ Cimdotā Latvija”, 

dāvinot rakstainus cimdus Latvijas simtgades svētku pasākumā. Ar  aktīvu pagasta 

iedzīvotāju līdzdalību tapa celiņš “ Dzīparu varavīksne”. 

 Tika demonstrētas Latvijas simtgades filmas. 

 

 
Latvijai-100. Pie interešu kopas “ Gardēdis” gatavotās svētku tortes. 

 

Tradicionālie pasākumi  

Tradicionālie pasākumi, kurus rīkojam ik gadu: 

Pašdarbnieku aprīļa joku koncerts “ Raibais karuselis”, ģimeņu festivāls, mūzikas 

festivāls „ Mazā ziņģe”, otrās adventes pasākums-pagasta lielās egles iedegšana un 

garīgās mūzikas koncerts Rubeņu Romas katoļu baznīcā. Kultūras namā tika svinēti 

Valsts svētki, gadskārtu ieražu svētki,  notika koncerti, interešu kopu izglītojošas 

aktivitātes.  Notika viesizrādes, vieskoncerti, atpūtas un izklaides pasākumi, izstādes, 

semināri, sporta spēles. Pieejama sporta zāle, galda spēļu istabas, publiskais interneta 

pieejas punkts. 



 
Ģimeņu festivāls “ Mēs Latvijai”. Svētku koncerts. 

 

   Tiek organizētas ekskursijas senioriem un citiem interesentiem, braucieni uz 

profesionālās mūzikas koncertiem , izrādēm Rīgā, Rēzeknē, Daugavpilī. 

 
Rubenes pagasta iedzīvotāji ekskursijā Lietuvā, Biržai. 

 

  Vasaras periodā kultūras dzīves neatņemama sastāvdaļa ir brīvdabas estrāde, atpūtas 

parks, ūdenskrātuve ar atpūtas vietu un volejbola laukumu, bērnu rotaļu laukums. 

  Ieņēmumi no ieejas biļetēm 2018.gadā 6255,- EUR, citi maksas pakalpojumi 378,- 

       

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 , projektu 

piesaistītie līdzekļi, mērķdotācijas. 

Inta Tomāne, Rubenes kultūras nama vadītāja    

2019.gada 25.02. 

 



 

 

   

    

 


