Zasas kultūras nama pārskats par 2012.gadu.
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.Kultūras namā
darbojas 6 amatiermākslas kolektīvi un Jēkabpils novada jauktais
koris’’Putni’’.Dramatiskais kolektīvs starpnovadu skatē Sēlpilī ieguva
I.pakāpi ar E.Sudmales dzejas izrādi’’Gundegu gaismā’’un I.pakāpes
diplomu ar H.Paukša izrādi’’šakāļu uzbrukums’’.Ar H.Paukša izrādi
piedalījāmies Latvijas amatierteātru Gada izrāde 2012 Zemgales reģiona
skatē Salaspilī,iegūstot III.pakāpes diplomu,sieviešu vokālais ansamblis
starpnovadu skatē ieguva Jēkabpils novada izglītības un kultūras pārvaldes
I.pakāpes diplomu,jauniešu deju kolektīvs’’Solis’’ KNMC I.pakāpes
diplomu,Jēkabpils novada jauktais koris’’Putni’’KNMC III.pakāpes
diplomu.Kultūras namā aktīvi darbojas bērnu dramatiskais
kolektīvs’’Maskas’’,bērnu ansamblis ‘’Smaidiņi’’,pirmsskolas deju
kolektīvs’’Solītis’’,kuri skatītājus priecē tradicionālajos pasākumos Zasā
unnovada kultūras namu pasākumos.Kopā 147 dalībnieki.
Lielākie pasākumi kultūras namā;
1.Teātra pirmizrādes.Kopā 120 apmeklētāji.
2.Lieldienu pasākums.Kopā 100 apmeklētāji.
3.Pasākums-koncerts’’Vasara jau ceļā pie mums’’.Kopā 200 apmeklētāji.
4.Novada svētki’’Saule sēja sudrabiņu’’.Kopā 200apmeklētāji.
5.Pasākums’’Atnāc ar savu dziesmu’’.kopā 250 apmeklētāji.
6.Latvijas svētki.Kopā 120 apmeklētāji.
7.Zasas v-skolas žetonizrāde.Kopā 200 apmeklētāji.

8.Ziemassvētku pasākums’’kad iedegsim sveces’’.kopā 180apmeklētāji.
9.Popmūzikas festivāls.Kopā 250 apmeklētāji.
10.Zemnieku balle.kopā 80apmeklētāji.
Kultūras namā notiek izstādes,koncerti,deju vakari,vieskoncerti,viesizrādes.
Lielākie pasākumi 2013.gadā.
1....atnāc ar savu dziesmu un nesaki,ka tev ir bail’’
2.Tautas frontes 25.gadu jubilejas pasākums’’Atmiņu ugunskurs joprojām
dzīvs’’.
3.Latvijas Republikas proklamēšanas g-dienai veltīts pasākums.
4.Jēkabpils novada stipro ģimeņu pasākums.
5.Atpūtas un pateicības pasākums novada pašdarbniekiem.
6.Pasākums-koncerts’’Vasara jau ceļā pie mums’’.

Pasākumu budžets no pašvaldības-Ls3600
Zasas k.n.ieņēmumi no ieejas biļetēm- Ls 2300,-

a/c’’Rūme’’pārskats par 2012.gadu.
Pasākumi un ieguvumi;
1.Mākslinieku plenērs’’Sēļi-zīmes2012’’-12mākslinieki,finansē Zemgales
kultūras programma.

2.Latvijas un Lietuvas mākslinieku un amatnieku desmitgades sadarbības
salidojums.Kopā 100 apmeklētāji.
3.Valsts nemateriālā kultūras mantojuma Tradicionālās prasmju skolas
pasākums’’Satiec savu meistaru’’.Piedalījās 6mācekļi.
4.Bērnu rotaļu laukums papildināts ar karuseli-biedrības ‘’Sēļu pūrs ‘’un
Lietuvas amatnieku ziedojums Zasai.
5.’’Rūmes’’izstādes ārpus Jēkabpils novadaJaunjelgava,Sala,Staburags,Dobele.
Tūrisma plūsma;
1.Skolēnu grupas 2012.g.-8 skolas no Rīgas,Zemgales,Latgales un
Vidzemes.Kopā 160 skolēni.
2.40 individuāli tūristi tūrisma sezonā.
3.520 tūristi grupās tūrisma sezonā.
Radošās un meistardarbnīcas grupām.
1.3 bērnu vasaras nometnes,62bērni.
2.8 ģimeņu brīvdienu darbnīcas,36 personas.
3.8 darbnīcas pašvaldību,izglītības iestāžu un nevalstisko organizāciju ES
projektu ietvaros,150 personas.
Individuālas ilgstošas apmācības;
1.Keramikas mācekļi visu gadu,2 personas.
2.Kokapstrādes māceklis visu gadu,1 persona.
Konsultācijas projektu sagatavošanā un iesniegšanā.

1.Konsultācijas un praktiska palīdzība projektu sagatavošanā 4
sabiedriskām organizācijām no Jēkabpils novada un Jēkabpils pilsētas.
2.Tika sniegta praktiska palīdzība Dobeles amatniecības centram,kas
paredz aprīkojuma iegādi amatnieku darbnīcām,sagatavošanā.
Konsultācijas uzņēmējdarbībā.
1.5 amatniekiem un pašnodarbinātām personām sniegta praktiska
palīdzība lietvedībā un saimnieciskās darbības organizēšanā un
legalizēšanā,kā rezultātā 2 nolīdz šim saimniecisku darbību
nereģistrējušiem amatniekiem ir legalizējuši savu saimniecisko darbību.

