
Pārskats par padarīto darbu 2013. gadā Demenes kultūras namā 
 

Demenes kultūras nams ir Demenes pagasta pārvaldes kultūras iestāde, kuras darbības 

pamatmērķis ir radīt, izplatīt un saglabāt kultūras vērtības, veikt kultūrizglītojošo darbu, rīkot 

kultūras pasākumus un dot iespēju ikvienam pagasta iedzīvotājam radoši izpaust un pilnveidot 

sevi. 

 

Demenes kultūras namā darbojās: 

 2 amatierkolektīvi: 

 moderno deju kolektīvs “Flash”; 

 teātra pulciņš “Marija & Co” 

 2 interešu grupas: 

 sporta interešu grupa;  

 Demenes katoļu baznīcas koris. 

 

Amatierkolektīvus (kopā ar interešu grupām) apmeklē 50 dalībnieki.  

 

Deju kolektīvs “FLASH” 

Kultūras namā aktīvi darbojas deju kolektīvs „Flash”. Kolektīvam pastāv 2 vecuma grupas. 

Kopējais kolektīva dalībnieku skaits ir 12 dejotāji.  

2013.gadā moderno deju kolektīvs “Flash” piedalījās Daugavpils deju kolektīvu skatē «Snow 

Dance», dažādos labdarības koncertos Daugavpilī “Dejas spēks 2013”, kultūras darbinieku saietā 

Līksnā un Demenes kultūras nama pasākumos. 

 

Teātra pulciņš «Marija&Co» 

Demenes kultūras namā aktīvi darbojās arī teātra pulciņš «Marija&Co». 

Pulciņu apmeklē 17 aktieri, t.i. 7 bērni un 10 jaunieši. 2013.gadā teātra pulciņš «Marija&Co» 

ņēma dalību visos Demenes kultūras nama organizētos pasākumos.  

 

Demenes katoļu baznīcas koris 
Kultūras namam ir izveidojušās ciešas sadarbības saites ar Demenes katoļu baznīcas kori, kurš 

pārstāvēja Demenes pagastu Skrudalienas pagastā dziesmu festivālā „Šūpojāmies dziesmās - 5”. 

Koris ikgadēji   piedalās arī Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīta koncertā. 

Korī dzied 10 cilvēki.  

 

2013. gadā Demenes kultūras namā bija organizēti 19 dažāda veida pasākumi visām vecuma 

grupām. 

 

Pasākumi bērniem (līdz 12 gadiem): 
 Bērnu pasākums „Lieldienu pasākums bērniem!” 

 Bērnības svētki  

 Radošo darbnīcu cikls vasaras periodā 

 Leļļu teātris 

 Bērnu eglīte  

  

Pasākumi jauniešiem (13-25 gadi): 
 Jauniešu danči  (5)  

 

Pasākumi senioriem: 
 «Senioru rudens balle» 

 

Pasākumi visai sabiedrībai: 
 Mūsdienu deju festivāls “Snow Dance”  

  Masļeņica 



 Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienai veltīts pasākums 

 Līgo svētki 

 Demenes pagasta svētki 

 „Šoferu balle” 

 LR proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts  

 Karnevāls 

 

Demenes kultūras namā bija organizētas arī radošo darbu izstādes un fotoizstāde „Mans pagasts 

objektīvā”.  

 

 

Informatīvais laikraksts “Demenes ziņas” 

Demenes kultūras nams atbild arī par informatīva laikraksta “Demenes ziņas” publicēšanu. 

Pateicoties avīzei “Demenes ziņas” pagasta iedzīvotāji saņem aktuālāko informāciju par pagasta 

dzīvi, uzdod jautājumus Demenes pagasta pārvaldei un saņem atbildes no tās, izsaka savus 

pateicības vārdus.  

 

Laikrakstam “Demenes ziņas” 2013.gadā bija 6 izlaidumi.  

 


