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Jaunjelgavas
novada domes
informatīvs
izdevums
2016. gads

Sagatavoja Anita Dāldere, tūrisma informācijas punkta vadītāja

Sēlijas novados ir ko apskatīt,
izgaršot un izbaudīt,
ļaujies Sēlijas valdzinājumam arī Tu!

„Baznīcu nakts” šogad 2. jūnijā
Kultūras no kums „Baznīcu nakts”
Latvijā no ek kopš 2014. gada, pulcējot
vairāk nekā 190 dievnamus visā Latvijā.
2016. gadā ka aizvadīts jau trešais Latvijas kris go baznīcu kultūras no kums
„Baznīcu nakts”, kas pulcējis 25 900 apmeklētāju.
Baznīcu nakts ideja līdz Latvijai atceļoja no Austrijas, kur pirms nedaudz
vairāk kā 10 gadiem no ka pirmais šāds
Kris gās baznīcas konfesiju un draudžu
kopīgi rīkots ekumēnisks no kums. Drīz
pēc tam pasākums no ka arī Čehijā
un Slovākijā. Kopš 2012. gada Baznīcu
nakts no ek arī Tartu, Igaunijā. Pasākuma ieceri atbalsta Latvijas lielāko kris-

go konfesiju vadītāji. Latvijā Baznīcu
nak organizē starpkonfesionāla domubiedru grupa – nodibinājums „Baznīcu
Nakts fonds”.
Pasākuma idejas iniciators Latvijā ir
Jurģis Klo ņš – Rīgas Domes deputāts
(„Nacionālā apvienība”); Latvijas Nacionālā Simfoniskā orķestra mūziķis; Latvijas Kultūras akadēmijas vieslektors ar
kris gu pārliecību.
„No Alojas līdz Aknīstei, no Viļakas
līdz Rucavai – k plaši šogad Latviju pārskanēs zvanu skaņas dievnamu torņos
kultūras no kumā – Baznīcu nakts”,
tā vēsta ieraksts vietnē www.baznīcunakts.lv. Šogad dalību pieteikušas 180

baznīcas visā Latvijā. Baznīcu nakts norisināsies piektdienas, 2. jūnija vakarā
laikā no pulksten 18.00. Visi dievnami
atrodami www.baznicunakts.lv interakvajā kartē.
Visvairāk dalībnieku šogad būs Vidzemē – 56 baznīcas, Zemgalē un Sēlijā
– 38 baznīcas, Kurzemē 35 baznīcas, no
tām Liepājā – 7, Latgalē – 14 baznīcas.
Rīgā un Pierīgā atvērtas būs 36 baznīcas.
No Jaunjelgavas novada „Baznīcu nak ”
pie sevis apmeklētājus gaidīs 2 dievnami – Jaunjelgavas Baltā Mār ņa luterāņu baznīca un Jaunjelgavas Svētā Krusta
Romas katoļu baznīca.
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Dabas koncertzāle šogad arī Sēlijā
Biedrības „Dabas koncertzāle” mērķis ir palielināt sabiedrības izpratni par
ES aizsargājamiem biotopiem un pareizu to apsaimniekošanu. Vides mūzikas
koncerts „Dabas koncertzāle” top zinātnes un mākslas saskarsmē – zinātnieki,
mūziķi, dzejnieki, fotogrāfi un filmu autori kopīgi veido izrādi, kuras galvenais
varonis ir daba. Kopš 2006. gada Dabas
koncertzāle pulcina tūkstošiem ģimenes, lai pievērstos konkrētai sugai dabā
un caur to pas prinātu sapratni par dabas aizsardzības pasākumiem šīs sugas
specifiskā biotopā. Desmit gadu laikā
Dabas koncertzāle risinājusies jau sepņpadsmit pašvaldībās.
Viens no Dabas koncertzāles idejas
autoriem ir Ingus Ulmanis – mūziķis,
dziedātājs, mūzikas producents, komponists, aranžētājs. Ingus Ulmanis atzīst:
„Dabas koncertzāle ir pilnīgs brīnums
manā pasaulē. Tā dzima kādā Vecrīgas
kafejnīcā, kaut gan viss jau dzimst krietni agrāk. Pirms 10 gadiem man likās, ka
es par mūziku sevī neko jaunu neuzzināšu, bet izrādījās – tā bija kārtējā mana
iedomība. Dabas koncertzāles mūzika
ir mūsu šaubas katru gadu, vai spēsim
atkal atrast, kā pārsteigt un aizraut vispirms sevi un tad pārējos. Un nav jau
kai runa par mūziku. Pa esībā aizvien
vairāk mēs, mūziķi, paliekam nesvarīgāki, bet mūsu mazais Dabas varonis kļūst
arvien svarīgāks. Viņam klanās visi mūziķi, zinātnieki, režisori, mākslinieki un
arhitek , jo no viņa mēs mācāmies. Tas
ir mūsu Skolotājs. Un tā katru gadu var
iemīlēt savu skolotāju un tā katru reizi
es no jauna iemīlu Dabas koncertzāli.”

Kur gan šogad norisināsies Dabas
koncertzāle, un kas gan ir mazais Dabas varonis šogad? Dabas koncertzāles
radošā komanda sadarbībā ar Dabas
aizsardzības pārvaldi martā izziņoja šā
gada dabas, mūzikas, mākslas un video
performances norises vietas un varoni.
Pro , par 2017. gada varoni izvēlēta
augsnes dižslieka (Lumbricus terestris);
savukārt performances no ks 17. jūnijā Dvietes palienē (Sēlijā) un 30. jūnijā
Burtnieku novada palieņu pļavās.
Vislielākā slieku daudzveidība un
kopējais skaits konstatēts upju un ezeru palienēs – mitrājos, kas regulāri pārplūst. Tāpēc Dabas koncertzāles 2017.
gada koncertu vietas izvēlētas palienu
pļavās. Kā ierasts, pirms muzikālās daļas

ikvienam apmeklētājam prak skā darbībā būs iespēja uzzināt daudz jauna un
interesanta par varoni – slieku. Dabas
aizsardzības pārvaldes speciālis kopā
ar zinātnieku Voldemāru Spuņģi ir izstrādājuši 20 zinātniski interak vās izziņas un mākslas darbnīcas, lai pasākuma
apmeklētāji iepazītu dižsliekas uzbūvi,
dzīvesveidu un nozīmi gan a ecīgajā
ekosistēmā, gan cilvēka dzīvē.
Lai izzinātu sliekas dzīvi, gan mazie, gan lielie apmeklētāji varēs veidot,
zīmēt, diskutēt, ska es, līdzdarbo es.
Koncer no ek brīvā dabā, un ieeja ir
bez maksas. Plašāka informācija pieejama www.dabaskoncertzale.lv.

Lai Jums krāsām, skaņām un smaržām
piepildīta vasara!
13. aprīlī Aizkraukles kultūras namā
tūrisma jomā iesais tajiem bija iespēja
klā enē paklausī es Paulu Timrotu, cilvēku, kurš ir izbraukājis Latviju krustām
šķērsām, pē jis tūrisma piedāvājumu
Latvijā – ar raidījuma „TE” starpniecību
par saviem iespaidiem dažādos Latvijas
novados dalījies ar raidījuma ska tājiem
un cienītājiem. Klā enē Paulu Timrotu dzirdēju jau otro reizi, arī šoreiz viņa
teiktais nelika vil es. Nevaru nepiekrist

Paula Timrota atziņai, ka Latvija ir lieliska
un unikāla vieta - kad apnīkot ziema, var
gaidīt pavasari, kad pavasaris jau apnicis,
var gaidīt vasaru, savukārt, kad saules un
krāsu jau ir par daudz, atliek gaidīt rudeni, kas savās daudzveidīgajās izpausmēs
mūsos uztur interesi un ziņkāri par to, kas
gan tur slēpjas aiz nākamā ceļa līkuma!
Arī šogad aicinu apceļot un izzināt
pašiem savu novadu, Sēliju, Latviju, aizbraukt uz pasākumiem kādā no Sēlijas

7 novadiem, jo arī šogad piedāvājums ir
gana plašs. Īpaši vēlos izcelt fonda „1836”
organizētos gājienus, mūsu pusē – Sēlijā
– e no ks Aknīstes, Ilūkstes, Neretas,
Viesītes novados, kā arī Dabas koncertzāles performanci, kas šogad norisināsies
Sēlijā (Dvietes palienē, Ilūkstes novadā).
Fonda „1836” projekts „Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!” top kā dāvana Latvijai simtgadē – 1836 km garo Latvijas
robežu atdzīvinot tūrisma ceļā. Projekts
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Sēlijas novadu –
Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils,
Neretas, Salas, Viesītes –
lielākie pasākumi 2017. gadā
Datums

Pasākums

Vieta

Kontak
29497587, 29341489
www.jaunjelgava.lv

20. maijā

Jaunjelgavas novada Tautas mākslas svētki

Vīgantes parka estrāde

27. – 28. maijā

Fonda „1836” gājiens Aknīstes novadā projekta
„Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!” ietvaros

Aknīstes novads

28. maijā

Ģimeņu festivāls „Radošā vasara”

Rubenes brīvdabas estrāde

Inta Tomāne
26478498

10. jūnijā

Vokālo instrumentu ansambļu saiets „Atkal
sadziedam Aknīstē”

Aknīste

www.akniste.lv

1. jūlijā

V Sēlijas Tautas mākslas svētki

Viesītes novads

29497587, 29341489
www.viesite.lv

7.– 9. jūlijā

Fes vāls „Zobens un Lemess”.
Mūsdienu etniskās mūzikas un seno amatu
fes vāls Saukas ezera krastā

„Bincāni”, Saukas pagasts
Viesītes novads

28346853, 26513349
www.viesite.lv

7. – 8. jūlijā

Jaunjelgavas pilsētas svētki

Jaunjelgava

29497587, 29341489
www.jaunjelgava.lv

8. jūlijā

Aknīstes novada svētki

Aknīste

www.akniste.lv

15. – 16. jūlijā

Fonda „1836” gājiens Neretas novadā projekta
„Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!” ietvaros pa
novada Lietuvas robežu, kurš noslēdzas 16. jūlijā
plkst. 18.36 ar pašdarbnieku saietu un fonda
„Viegli” koncertu

Nereta, Dzirnavu saliņa,
Neretas novads

www.neretasnovads.lv
zanna.miezite@gmail.com
29339832

21. jūlijā

Mūzikas fes vāls
„Mazā ziņģe 2017”

Rubenes brīvdabas estrāde

Inta Tomāne
26478498

29.– 30. jūlijā

Fonda „1836” projekts „Aplido, apceļo, apmīļo
Latviju!” Viesītes novadā; noslēgumā fonda
„Viegli” koncerts Ilzu ev.-lut. baznīcā 30. jūlijā

Viesītes novads,
Ilzu ev.-lut. baznīca

Viesītes TIP (28681126)
www.viesite.lv

5. – 6. augustā

Viesītes pilsētas svētki
Dzelzceļnieku svētki (06.08.)

Viesīte

26513349, 27071996,
Viesītes TIP (28681126)
www.viesite.lv

Sansusī – kamermūzikas festivāls

Susējas pagastmāja,
Aknīstes pagasts, Aknīstes
novads

www.akniste.lv

26. augustā

Sporta svētki Gārsenē

Gārsene, Aknīstes novads

www.akniste.lv

27. augustā

Jaunsudrabiņam – 140

J. Jaunsudrabiņa muzejs
„Rieks ņi”

www.neretasnovads.lv
muzejs.rieks ni@inbox.lv
29133076

2. septembrī

Jēkabpils novada svētki

Zasas pagasts

Krista Cankale
20371520

11. augustā

turisms@akniste.lv
29490656

