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Atskaite par Tautas nama darbību 2012. gadā 

Ābeļu pagasta Tautas nams ir Ābeļu pagasta sabiedriskās darbības, kultūras un atpūtas centrs. 
Pamatmērķis ir īstenot, organizēt, nodrošināt tautas un amatiermākslas kolektīvu darbību, iesaistot tos 
vietējās, novada,reģionālās, valsts un starptautiskās kultūras norisēs, rūpēties par kolektīvu 
māksliniecisko izaugsmi, veicināt kultūrvides saglabāšanu un popularizēšanu. 
 

Darbība: Ābeļu pagasta Tautas namā 2012. gadā darbojas pieci kolektīvi – pieaugušo dramatiskais 
kolektīvs ( vad. P. Draņevičs), sieviešu vokālais ansamblis „Elēģija” , vīru ansamblis „Pieci plus…” 
(vad. R. Ķielbickis) un senioru klubiņš „Ābeļzieds” (vad. M. Mieze), Eiropas deju kopa senioriem 
(vad. Maija Vilka). Aktīvi darbojas arī biedrība "Ābeļzieds". Pagastā ir arī savs novadpētniecības 
muzejs, tā vadītājs ir Arnolds Jakubovskis. Muzejā tiek rīkotas dažādas izstādes, kā lielākais pasākums 
ir muzeja 10 – gades un J.Akuratera dzimtas salidojums, 2 prezentācijas par novadnieka- rakstnieka 
J.Akuratera dzīvi.  

 Bērniem tiek organizētas atsevišķas nodarbības dažādās radošajās darbnīcās sadarbībā ar „Ābeļziedu” 
un Bērnu dienas centru, kur aktīvākās klubiņa dalībnieces māca bērniem gan adīt, gan tamborēt, gan 
veidot skaistus ziedus no tamborējumiem, māca veidot apsveikumu kartiņas u.c. Sadarbībā ar Bērnu 
dienas centru Tautas namā tiek rīkotas dažādas aktivitātes bērniem- atrakcijas, rotaļas, tematiskie 
pasākumi, mīklu minēšana u.c.   
 
• Tautas namā regulāri tiek rīkoti dažādi pasākumi – vieskoncerti, koncerti, izstādes, lekcijas, semināri, 
teātra izrādes, tematiskas izstādes un balles līdz rīta gaismai. Katru gadu tiek atzīmēti tradicionālie 
pasākumi. 

 Iznomājam Tautas nama zāli visādiem saviesīgiem pasākumiem, vietu skaits – vidēji 100-120 
 
• Ābeļu pagasta amatierteātris ļoti aktīvi darbojas jau deviņus gadus.. 2013. gadā Ābeļu amatierteātris 
svinēs apaļo jubileju- 10! Ir iestudētas dažāda rakstura lugas un interesantas komēdijas. Amatierteātris 
piedalās teātru festivālu salidojumos un skatēs, kur gūst labus rezultātus. 2012. gadā tika ietudēta 
Hermaņa Paukša traģikomēdija "Es pagaidīšu aiz durvīm..."un šī izrāde teātru skatē izcīnīja 1. pakāpes 
diplomu par augstu aktieru skatuves kultūru. 2012. gadā šī luga tika izrādīta 7 reizes.  
 
• Ļoti jaukas un skanīgas dziesmas ir gan sieviešu ansambļa „Elēģija”, gan vīru ansambļa „Pieci 
plus…” repertuāros. Šie ansambļi piedalās daudzos un dažādos pasākumos ne tikai savā pagastā, kur tie 
ir pasākumu neatņemama sastāvdaļa, bet visā novadā, kā arī vokālo ansambļu skatē. Īpaši iecienīts un 
pieprasīts ir vīru ansamblis.  



Ir izveidojusies laba sadarbība ar Līvānu novada Jersikas un Sutru pagastu kultūras namiem, kur tika 
uzaicināti abi pagasta ansambļi ar priekšnesumiem kuplināt Senioru dienas pasākumu, kā arī šo abu 
kaimiņpagastu pašdarbības kolektīvi ir kuplinājuši Ābeļu Tautas nama rīkotos pasākumus.  

 
 
• Senioru klubs „Ābeļzieds” šajā sezonā svinēs nu jau devīto dzimšanas dienu. Šogad šo čaklo un 
prasmīgo rokdarbnieču pulciņu papildinājuši daudzi jauni dalībnieki. Mūsu čaklās rokdarbnieces 
izstāda savus darbiņus izstādēs gan pagastā, gan arī labprāt piedalās ar saviem darbiem citu novadu 
pagastos – Viesītē, Salā, Dunavā, vairākkārtīgi Jēkabpilī, kā arī Viļānos- bērnu invalīdu biedrībā 
„Saulesstariņš”. 2012. gadā piedalījās ar rokdarbu izstādi-tirdziņu arī Rīgā, Rīgas aktīvo senioru aliansē 
„RASA”, kur tika atlasīti darbi uz Šveici, Turciju. Arī mūsu rokdarbnieču darbiņi tika aizvesti uz šīm 
valstīm. 

2012. gadā aktīvu darbību uzsāka senioru Eiropas deju kopa, kur labprāt piedalās arī klubiņa 
„Ābeļzieds” rokdarbnieces. 

 
Lielākie notikušie tradicionālie pasākumi: 

 J.Akuratera atceres pasākumi un Akuratera dzimtas saieti 
 Senioru pēcpusdiena un apaļo gadu jubilāru sumināšana  
 Lieldienas 
 Amatierteātra pirmizrāde 
 Izlaidums Ābeļu pamatskolā 
 Jāņu dienas ielīgošana 
 Pašdarbības kolektīvu atskaites koncerts 
 Populāro mākslinieku koncerts Ābeļu skolas estrādē  
 Ražas svētki un Miķeļdiena 
 Lāčplēša dienas skrējiens 
 Valsts svētki 
 Tematiskās izstādes 
 Ziemassvētku pasākumi un koncerti 
 Rokdarbu izstādes – tirdziņi 
 Ziemassvētku labdarības akcijas (Ābeļu pamatskolas bērniem, pansionāta iemītniekiem 
(pagasta), vientuļiem pensionāriem) 
 Pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem 
 Vecgada balle 
 
Otrdienās un ceturtdienās no plkst. 18.00 – 21.00 1. stāva foajē notiek novusa un tenisa nodarbības 
(iespējams arī citās dienās, iepriekš vienojoties ar Tautas nama vadītāju) 
     

Svetlana Koriņeva, Ābeļu Tautas nama vadītāja 

 
 
 
 
 


