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29. jūnijs 2019. gads
Jēkabpils novada Ābeļu 

pagasts

Kopš Indriķa hronikā minētajiem sēļu laikiem, 
palikuši tikai pilskalni un senkapu uzkalniņi ar 

akmeņu gredzeniem apkārt. Padomju režīma gados 
novada bagātās kultūrvēsturiskās un etnogrāfiskās 
tradīcijas tikpat kā netika pieminētas, tikām piesaistī-
ti te Latgalei, te Zemgalei. Pēdējos trīs gadu desmitos 
interese par Sēliju vai Augšzemi kā atsevišķu novadu 
atkal pieaugusi. 1989. gadā dibinātais Rīgas Sēļu klubs 
rosināja arī vietējos entuziastus, novadpētniekus un 
kultūras darbiniekus “celt gaismā” mūsu dižgarus, 

nozīmīgas dabas un kultūrvēsturiskās vietas. Jau vairākus gadus aktīvi sa-
darbojas septiņu novadu pašvaldības Sēlijas apvienībā, notikuši deviņi Sēlijas 
kongresi, septīto reizi izskanēs tautas amatierkolektīvu lielkoncerts “Sēlija rotā”. 
Ir cēlusies mūsu pašapziņa, vēlme atjaunot piemiņas vietas, iekārtot tūrisma 
takas un objektus, dalīties savā bagātībā ar citiem.

Šodien, stāvot pie Sēlijas zaļi-balti-sarkanā karoga, izjūtam lepnumu un pie-
derību savam dzimtajam novadam Latvijas teritorijā. Mums ikvienam jāvelta 
savs darbs un pūles, lai Sēlijas identitāte nepazustu Latvijas reģionu vidū, lai sava 
novada kultūrvēsturiskās vērtības nodotu nākamajām paaudzēm, lai ieinteresē-
tu un motivētu jaunajiem cilvēkiem palikt savā dzimtajā pusē – strādāt, sagla-
bāt, veidot un attīstīt.

Aivars Vanags
Jēkabpils novada pašvaldības priekšsēdētājs 

Piedalījies svētkos arī kā dejotājs VPDK “Deldze” kopš 2014. gada

Jēkabpils novadam šogad ir liels gods uzņemt 7. Tautas mākslas svētkus 
“Sēlija rotā”. Mēs esam lepni, ka Sēlijas novadi saviem spēkiem sarīkojuši 

svētkus Sēlijai, svētkus paši sev. Tā mēs darām savu novadu atpazīstamāku, lie-
kam Sēlijas vārdam skanēt Latvijā un aiz tās robežām, stiprinām novada kultūr-
vēsturisko identitāti un piederības izjūtu šai vietai. Skatoties sēļu dižkoncertus, 
vienmēr esmu izjutis milzīgu saviļņojumu. Tās emociju un jautrības dzirkstis, 
ko spēj iedegt pasākuma dalībnieki, ir neatkārtojamas. 

No sirds pateicos visiem, kas ieguldījuši savu darbu, lai šie svētki notiktu. No-
vēlu, lai svētku svinēšanas un kopā būšanas prieks arvien plaukst un vairojas!

Arvīds Kviesis
Sēlijas novadu apvienības priekšsēdētājs,  

Neretas novada domes priekšsēdētājs

Sēlijas novadu apvienības sastāvā esošo septiņu novadu priekšsēdētāji 
pie VII Sēlijas Tautas mākslas svētku “Sēlija rotā” norises vietas – Jēkabpils 

novada Ābeļu pagasta estrādes. No kr.: S.Rāzna, V.Dzene, A.Kviesis, 
A.Vanags, I.Sproģe, G.Libeks, A.Žuks.

Cik atceros sevi, atceros Sēliju. Es visu savu dzīvi esmu saistījusi ar Sēliju. 
Pirmās bērnības atmiņas, pirmais septembris, jaunība un viss darba 

mūžs pavadīts vietā, kura izsenis daudzināta par piekto Latvijas novadu – 
Sēliju. Tas aizņem pavisam nelielu platību, tomēr tas ir ļoti skaists un bagāts.

Es esmu lepna, ka dzīvoju novadā, kurā katru rītu sveicinu sauli, kas ripo 
pāri lēzeniem pakalniem, atstarojoties Asares muižas parka seno koku la-
potnē, Gārsenes pils vēsturiskajās vitrāžās vai jautri čalojošajā, rudajā Svēta-
votā Aknīstē. Es lepojos ar novada iedzīvotājiem. Tie ir cilvēki, kas dara paši 
un palīdz citiem, cilvēki, kas ir man līdzās ikdienā...

Vija Dzene
Aknīstes novada domes priekšsēdētāja

Mēs visi dzīvojam skaistos novados un nemainīgi esam iesakņojušies 
Sēlijā. Mēs stiprināmies sēliskajās tradīcijās un vērtībās, izkopjam 

tās, un lepojamies  ar paaudzēs loloto dižo kultūrvēsturisko mantojumu. 
Sēlija – tās ir mūsu saknes, mūsu senču balss...Un mūsu šodienas balsts.
Lai valstī plānotās administratīvi teritoriālās reformas vēji mūs nešķeļ! 

Būsim spēka pilni un vienoti raudzīsimies nākotnē!
Stefans Rāzna

Ilūkstes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Šogad jau septīto reizi Jēkabpils novada Ābeļu estrādē sēļi vienosies kopīgā 
garaspēkā, izdziedot un izdejojot tautā iemīļotas, sirdij tuvas dziesmas un 

dejas, tautas mākslas baudītājos pulcējot tuvus un tālus viesus un draugus. Tur-
pināsim kopīgi saglabāt un kopt Sēlijas kultūras mantojumu! Lai krāšņi svētki!

Guntis Libeks
Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs 

Piedalījies svētkos arī kā dejotājs VPDK “Atvars” kopš 2015. gada "Nav laime tālumā jāmeklē. Liec ausi pie zemes, pie savas zemes, kurā 
tu esi ieaudzis un, kurai tu piederi, un klausies bez nepacietības, lēni, 

uzmanīgi; nāks tava balta diena, ja ne šodien, tad rīt vai parīt, tikai drusku jā-
pagaida un pār purvu plīvojošās malduguntiņas nav jāuzskata par vadzvaig-
znēm." (Zenta Mauriņa)

Irēna Sproģe
Salas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

Piedalījusies svētkos arī kā dziedātāja sieviešu vokālajā ansamblī 
“Belcanto” 2015. un 2016. gadā

Sēlijas Tautas mākslas svētki “Sēlija Rotā” ir tā diena gadā, kad mēs, septi-
ņi Daugavas kreisā krasta novadi, vienojamies kopīgās dziesmās, dejās 

un tradīcijās. Novēlu, lai arī turpmākie svētku gadi būtu tikpat vareni, raženi 
un tradīcijām bagāti, lai šādi kopā mēs varam sanākt vēl ļoti daudzus gadus!

Alfons Žuks
Viesītes novada domes priekšsēdētājs

29. jūnijā Jēkabpils novada Ābeļu 
pagastā, gleznainā vietā pie Dauga
vas krasta, svinēsim nu jau 7. Sēlijas 
novadu apvienības Tautas mākslas 
svētkus “Sēlija rotā”.

Svinības sāksies jau plkst. 14.00 
pie Ābeļu pamatskolas, kur nori
sināsies Sēlijas novadu apvienī
bas Mākslinieku plenērs un Sēlijas 
mākslinieku gleznu izstāde. Vien

laicīgi plkst. 14.00 Ābeļu pagasta 
“Jaunzemju” mājās tiks godināts 
novadnieks – rakstnieks Jānis Aku
raters ar piemiņas mirkli “Tur zinu 
tevi, zeme senā”.

Plkst. 15.00 pie Ābeļu skolas – 
amatnieku un mājražotāju tirgus 
atklāšana.

No plkst. 15.00 stadionā pie Ābe
ļu skolas Sēlijas novadu apvienības 

29. jūnijā vii Sēlijas Tautas mākslas svētkus “Sēlija rotā” svinēsim jēkabpils novadā



Ģimeniskā, saliedējošā un stipri
nošā koncertā ILŪKSTĒ, 2013. gadā 
atdzima sēliskā identitāte. Mēs, Sēli
jas ļaudis, kopā iedzīvinājām sēlisko 
garu! Dzima “Sēlija Rotā” svētki un 
tradīcija.

Septiņu pašvaldību tautas māks
las kolektīvi 2013. gada 29. jūnijā 
pulcējās Ilūkstes estrādē, lai kopā 
koncertā “Sēlija ceļā uz XXV Vispā
rējiem latviešu dziesmu un XV deju 
svētkiem” izdziedātu, izdejotu Dzies
mu un deju svētku repertuāru, kon
certam kļūstot par skaistu stiprināju
mu un ierosmi radīt svētkus Sēlijai! 
Pēc šī koncerta, pirmo reizi Sēlijas 
tautas mākslas kolektīvi Dziesmu un 
deju svētku gājienā tika prezentēti 
atsevišķi un devās ar Sēlijas karogu 
mastā. 

Tagad tā ir kļuvusi par tradīciju – 
visos svētkos pacelt Sēlijas karogu, 
un “Sēlija Rotā” ir tapuši par diže
niem svētkiem, kas šodien mūs visus 
– sēļus – vieno kopīgā dziesmā, dejā 
un sajūtā.

2014. gada 28. jūnijā, starp 
Jāņiem un Pēteriem, Salas novada 
Sēlpils pagasta “ZVEJNIEKLĪCĪ” 
norisinājās II Sēlijas Tautas mākslas 
svētki, nu jau ar nosaukumu “Sēlija 
Rotā”, kuros piedalījās visi septiņi 
Sēlijas novadu apvienības biedri: 
Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jē
kabpils, Neretas, Salas un Viesītes 
novadi, kā arī kaimiņu – Krustpils 
novads.

Ideja par nosaukumu “Sēlija 
Rotā” radās, svētku radošajai grupai 
tiekoties Salas novada pašvaldībā. 
Nosaukums aizgūts no rotāšanas, 
kas ir īpašs, tikai Sēlijai raksturīgs 
daudzbalsīgs burdona dziedājums. 
Savukārt, svētku emblēmas skices 
idejas autore ir bijusī Salas kultūras 
nama māksliniece Vaira Puida. 

Svētku rīts sākās ar mākslinieces 
Jolantas Ābeles vadīto Sēlijas māks
linieku plenēru, iemūžinot Daugavu 
ar tajā esošo Sēlpils pilskalnu un pils
drupām, Sēlpils baznīcu, Zvejnieklīci 
vai kādu citu unikālu ainavu. Pie Sē
lijas mūzikas dižgara Pētera Bariso
na atdusas vietas koru izpildījumā 
ieskanējās komponista smeldzīgais 
“Aiz miglas man dzimtenes celiņš 
dārgs”, patosa pilnā “Latvijā” un kan
tāte “Tēvijai”. 

Piemiņas brīdis pārtapa par svēt
ku dalībnieku gājienu uz estrādi, kur 
tika pacelts svētākais no sēļu sim
boliem – Sēlijas zaļi–balti–sarkanais 
karogs, un tad, kā senajos – Pētera 
Barisona laikos, dziedāšanas svēt
ki Sēlpilī varēja sākties! Par svētku 
māksliniecisko un emocionālo sa
turu bija parūpējusies koru virsdiri
ģente Agita Ikauniece–Rimšēvica. 
Koristiem tovakar uzgavilēja pats 
Maestro Gido Kokars! Koru priekšne
sumu bagātināja deju amatierkolek
tīvi, vijoties rakstos kā pati Daugava. 
“Vienreizējais sēļu vīru ansamblis” 
izpildīja īpaši šiem svētkiem veido
to sēļu Tautas dziesmu “Tumsiņā(i), 
vakarā” aranžētāja Edgara Lindes 
apdarē. Dižkoncerts izskanēja ar 
visu svētku dalībnieku un klausītāju 
kopīgi nodziedāto “Kam raudi tu, ak 
daiļā Staburadze”.

Pasākums pulcēja ap tūkstoti 
Tautas mākslas un nemateriālā kul
tūras mantojuma uzturētāju.

Trešie Sēlijas Tautas mākslas svēt
ki 2015. gada 20. jūnijā norisinājās 
vārtos uz Sēliju – JAUNJELGAVĀ. 
Svētkus jau 19. jūnijā ievadīja Sēlijas 
apvienības mākslinieku plenērs, bet 
pašā svētku dienā Vecpilsētas lau
kumā darbojās amatnieku un māj
ražotāju tirdziņš. Dienas gaitā Sēlijas 
apvienības Tautas mākslas kolektīvi 
sniedza ielu koncertus, bet īpašs 
pagodinājums bija Brazīlijas Ižuī pil
sētas deju kopas “Staburags” priekš
nesums, kas pirmo reizi ieradās 
Jaunjelgavā un dejoja latviešu tau
tas dejas. Svētkos piedalījās arī vies
mākslinieki no Kretingas (Lietuva) 
folkloras kapelas un Skaistkalnes or
ķestra. Jaunjelgavas kultūras namā 
bija apskatāma Sēlijas tautas tērpu 
stāstu izstāde. Krāšņs un garš bija arī 
svētku gājiens no pilsētas centra uz 
estrādi, kur notika dižkoncerts “Sēlija 
rotā”. Pirmo reizi tika atskaņota ne
oficiālā Sēlijas himna Jaunjelgavas 
novadnieka aktiera Paula Butkeviča 
izpildījumā.

Svētkos piedalījās 45 kolektīvi jeb 
vairāk kā 700 dalībnieku. Pēc kon
certa visi tika aicināti uz zaļumballi 
līdz rīta gaismai.

AKNĪSTĒ Sēlija rotājās 2016. 
gada 18. jūnijā. Vēl atmiņā lielais 
negaiss pirms svētku dienas. Naktī 

tika nolauzti koki, aizšķērsojot ceļus. 
Vairāki svētku dalībnieki jautāja, vai 
vispār pasākums notiks, jo bija ap
grūtināta nokļūšana līdz Aknīstei.

Pasākums dienas pirmajā pusē 
aizsākās ar vokālo an sambļu uzstā
šanos dažādās Aknīstes novada vie
tās un folkloras kopu sasaukšanos 
pie Aknīstes Svētavota. 

Svētku gājienu no Ak nīs tes no
vada domes uz estrādi ievadīja koru 
virsdiriģente Agita Ikauniece, deju 
kolektīvu virsvadītāja Elita Treilo ne 
un folkloras kopu virsvadītāja Vita 
Talla. Svētkos piedalījās arī Jēkabpils 
pilsētas amatierkolektīvi: kori, deju 
kopas, folkloras un vokālie ansam
bļi. Kon certa viesis bija Sēlijas no
vadnieks, Latvijas Nacio nālās operas 
solists Ar mands Siliņš. Gājiena laikā 
spēlēja pūtēju orķestris “Skaistkalne”. 

Sēlijas identitātes apzināšanās 
arī šajos svētkos bija viens no galve
najiem akcentiem. Kā teica svētku 
režisore Veronika Papaurele, “Tas ir 
veids, kā varam sevi iezīmēt starp ci
tiem no vadiem, lai arī administratīvi 
Sēlija nav atzīta, un izjust piederību 
šai vietai. Bet ne kur citur nav meitu 
ar tā dām zilām acīm un vīru, kas var 
trīspūru maišeli ar di viem pirkstiem 
pacelt”. 

V Sēlijas Tautas mākslas svētki 
“Sēlija Rotā” 2017. gada 1. jūlijā VIE-
SĪTĒ varētu iegūt titulu VISLIETAINĀ
KIE SVĒTKI! Kā atminas Viesītes kul
tūras pils direktore Raisa Vasiļjeva: 
“Svētku dienā lietus sāka līt jau no 
paša rīta, turpinājās visu dienu un tā 
līdz pat rīta gaismai lija”, Tomēr lietus 
nenobaidīja nedz svētku dalībnie
kus, nedz apmeklētājus, un svētki 
Viesītē noritēja vienotā, nedaudz 
slapjā, bet tomēr emocijām un tradī
cijām bagātā gaisotnē.

Dienas pirmajā pusē aktivitātes 
norisinājās muzeja “Sēlija” teritori
jā, kur sēļu novadu amatnieki un 
mājražotāji rādīja savas prasmes un 
cienāja ar savu produkciju. Rādīta 
tikazupas gatavošana, celaiņu taisī
šana, izšūšana, kokgriešanas zinības, 
grozu pīšana, kalšana un pat kafejas 
grauzdēšana.

Dienas otrajā pusē viens no lie
lākajiem pasākumiem bija svētku 
dalībnieku gājiens no Viesītes nova
da domes līdz laukumam pie kul

tūras pils pa līkumotajām Viesītes 
ielām. Tad sekoja koncerts, kura pa
matā bija dižošanās ar savu novadu. 
Ļoti sirsnīgs ar nelielu humora pie
devu. Arī debesīm patika pajokot – 
vienu brīdi jau teju iespīdējās saule, 
bet tad tomēr turpināja līt. Jāatzīst, 
tas padarīja koncertu tikai interesan
tāku – viss laukums bija ūdenī, un 
deju soļi izskatījās īpaši efektīvi.

Kopumā svētkos 2017. gadā pie
dalījās 21 deju kolektīvs, 9 jauktie un 
sieviešu kori, 2 pūtēju orķestri, 13 vo
kālie ansambļi, 9 amatieru teātri un 5 
folkloras kopas.

VI Sēlijas Tautas mākslas svētki 
tika svinēti 2018. gada 2. jūnijā NE-
RETĀ. Apmeklētājiem bija iespēja 
gan apmeklēt amatnieku un māj
ražotāju tirgu, gan visas dienas ga
rumā baudīt folkloras ansambļu un 
vokālo ansambļu sadziedāšanos un 
vērot dažādas amatierteātru izrā
des. Īpaša uzmanība tika pievērsta 
sēliskajai izloksnei, kurā prasmīgu 
runātāju palicis visai maz, tāpēc 
sēļu sarunas tika iekļautas arī svētku  
programmā. Stieptā intonācija, pla
tais “ē”, “cietā” izruna…

86 Sēlijas pašdarbības māks
las kolektīvi pieskandināja Neretu 
ar  dziesmām, dejām un rotaļām, 
bet vakarpusē visi Sēlijas novadu 
dejotāji un dziedātāji devās svinīgā 
un garā svētku gājienā no Neretas 
kultūras nama uz galveno svētku 
pasākumu – dižkoncertu “Sēlija rotā 
puķu vainagā” Neretas estrādē. Bija 
īpaši silts un saulains laiks. Skatītāji 
žilba ne tikai no kolektīvu skaista
jiem priekšnesumiem, bet arī pama
tīgā saules rieta, kas rotāja skatuvi. 
Kora dziesmas dižkoncertā papildi
nāja operdziedātājas – neretietes 
Elīnas Šimkus skanīgais soprāns. 
Pirmo reizi “Sēlija rotā” svētku vēstu
rē piedalījās arī Lietuvas sēļi – lauku 
kapela “Santaka” no kaimiņzemes 
Biržu rajona.

2019. gada 29. jūnijā VII Sēlijas 
Tautas mākslas svētkus “Sēlija rotā” 
svinēsim Jēkabpils novadā.

Nākošgad svētki atgriezīsies savā 
dzimšanas vietā – 2020. gada vasarā 
tiekamies Ilūkstes novadā!

Informāciju sagatavoja Sēlijas 
novadu sabiedrisko attiecību 

speciālisti

Svētku “Sēlija rotā” vēsture

amatierkolektīvi un viesi no Lietu
vas uzstāsies ar dažādām radošajām 
programmām.

Plkst. 19.15 pūtēju orķestri aici
nās uz Dižkoncertu Ābeļu pagasta 
brīvdabas estrādē pie Daugavas.

Plkst. 20.00 svētku gājiens un 
Dižkoncerts “Sēlija rotā Daugavas 
krastus”. Koncertā piedalīsies Sēlijas 
novadu un pilsētu amatierkolektīvi, 
viesu kolektīvi no Lietuvas, instru
mentālā grupa no Rīgas, soliste Ieva 

Akuratere. Pasākuma vadītājs – Mā
ris Grigalis; koru virsdiriģente – Ag
ita IkaunieceRimšēviča, Jēkabpils 
apriņķa deju kolektīvu virsvadītāja 
– Elita Treilone, Ilūkstes novada deju 
kolektīvu virsvadītāja – Aija Dauge
le, Jaunjelgavas un Neretas novadu 
deju kolektīvu virsvadītājas – Gunita 
Krievāne un Inita Kalniņa, pūtēju or
ķestru virsvadītājs – Harijs Zdanov
skis, folkloras kopu mākslinieciskā 
vadītāja – Aīda Bikauniece. Svētku 

režisors Kārlis Lišmanis.
Uzreiz pēc Dižkoncerta baudīsim 

svētku dāvanu "Daugavas ūdeņos 
rotājos", bet uzreiz pēc tam, no aptu
veni plkst. 23.30 svētku zaļumballe 
kopā ar kapelu "Kreicburgas ziķeri".

Ieeja svētku pasākumos – BEZ 
MAKSAS.

Svētkus organizē, atbalsta un pie
dalās Jēkabpils novada pašvaldība, 
atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds, 
Zemgales Plānošanas reģions un 

AS “Latvijas Valsts meži”, atbalsta un 
piedalās Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjel
gavas, Krustpils, Neretas, Salas, Vie
sītes novadu pašvaldības.

Pasākuma laikā var tikt veikta fo-
tografēšana un filmēšana. Materiāli 
informatīvos nolūkos var tikt publicēti 
svētku dalībnieku pašvaldību mājas-
lapās, informatīvajos izdevumos vai 
sociālajos tīklos.

Jēkabpils novada Kultūras 
pārvalde


