Leimaņu tautas nama vadītāja Ginta Audzīša
pārskats par tautas nama darbību laika periodā no
01.10.2011- 01.12.2012
Kultūras iestādē strādā: tautas nama vadītājs, kurš darbu apvienošanas kārtībā
vada dramatisko kolektīvu un bērnu, jauniešu leļļu teātra pulciņu. Iestādē ir štata
vienība apkopējs sētnieks.
• Reizi nedēļā ģitārspēles nodarbības vada multimākslinieks Einārs Kvilis.
• Tautas nama telpās iedzīvotājus pieņem Jēkabpils novada sociālais
darbinieks Ritma Rubina
• Iespējams izmantot trenažieru zāli (5. trenažieri)
• Ir Leimaņu pagasta bibliotēkas filiāle
• Sabiedriskais interneta pieejas punkts
• Tautas namā darbojas biedrība „Akācija plus”, kurai ir noslēgts līgums ar
tautas namu par telpu nomu. Biedrības dalībnieki piedalās sabiedriskajās
aktuvitātēs. Vidēji reizi mēnesī pulcējoties uz dažādām nodarbībām.
• Leimaņu tautas namā tiek iznomāta telpa LPKS„Ezerkrasti -1” saimnieciskās
darbības vajadzībām.
• Nama telpās iedzīvotājus pieņem ģimenes ārsts Baiba Bērziņa.
Kopīgo norišu skaits 36
• Maksas norišu skaits 6
ieņēmumi no biļetēm 632 LVL
• Bezmaksas norišu skaits 30
• Norišu apmeklētāju skaits pavisam: 966
• Maksas norišu apmeklētāju skaits
pavisam: 316
• Bezmaksas norišu apmeklētāju skaits
pavisam: 650
1. Valsts un tradicionālie svētki:
(Lieldienas, Ziemassvētki, Jāņu ielīgošana, Lāčplēša diena, Latvijas valsts
proklamēšanas svētki,)
2. Koncerti:
Atskaites koncerts kopā ar Bērzgala pamatskolu ,, Nāci nāci vasariņa,,
Koncerts ,,Ar ģitāru par dzīvi” , Santas Kasparsones koncerts ,,Mana mazā
mīlestība” , Tautas mūzikas ansamblis ,,Rakari”.
3. Amatieru izstādes:
Svečturu izstāde ,,Iededz svečturus lai staro,, , ,,Rakstiem vien cimdus adu
rakstiem vien villainītes,, latvju zīmes Leimaniešu rokdarbos, foto izstāde
,,Mūsu Sēlija,,, Rudens veltes leimaniešu un Bērzgala pamatskolas bērnu
kompozīciju izstādē ,,Miķelītis bagāts vīrs,, , foto izstāde ,,Jēkabpils novada
sakoptākā sēta,, ,,Sarunas ar ziediem”
4. Amatieru izrādes:
Aknīstes amatier teātra izrāde ,,Visi radi kopā,,
Ontans i Anne Baltinavas izrāde ,,Kozu goda jubileja,,
Leimaņu tautas nama dramatiskā kolektīva izrādes: ,,Limuzīns Jāņunakts
krāsā,, ,,Hugo Diegs brauc uz Bambāļiem” .

Leimaņu tautas nama leļļu teātra izrādes: ,, Kā zaķītis saplīsa,, ,
,,Zaķis lielībnieks,,.
5. Izbraukuma pasākumi
Nacionālā teātra izrāde ,, 100. g. Žurkas” , Izrāde Rubeņu kultūras namā.
6. Informatīvie un interešu grupu pasākumi
Trenažieru zāles atklāšana ,,Veselīgs dzīves veids” , Lekcijas ,,Daiļdārzu
veidošana” , ,,Ciltskoka veidošana”
7. Novada pasākumi
Jēkabpils novada ieskaņas pasākums ,,Es mācēju es dziedāju” ,
Senioru pēcpusdiena
8. Izklaides sarīkojumi
Balles kopā ar grupām ,,Daugavieši” , ,,Robežpunkts” , ,,Ēriks Gruzniņš” ,
,,Viesturs”, ,,Pēc pusnakts” , ,,Aīda un Jānis”

Plānotie pasākumi 2013. gadā
1. Bērnu jauniešu talantu konkurss – koncerts

,,Leimanis 2013,, (aprīlis)
2. Koncerts ,,Ar ģitāru par dzīvi” (oktobris)

