
Pārskats par padarīto darbu 2014. 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 nama statistisko rādītāju dimanika 
 2013.gads 2014.gads 

KN apmeklētāju skaits 1939 4213 

Organizēto pasākumu skaits 19 72 

KN organizēti pasākumi 17 45 

Citu organizāciju pasākumi  2 27 

Amatierkolektīvu skaits 2 3 

Interešu grupu skaits 2 2 

Dalībnieku skaits amatiermākslas kolektīvos un interešu grupās 50 77 

Demenes kultūras kolektīvi  
 3 amatierkolektīvi: 

 moderno deju kolektīvs “Serenity” – vadītāja O.Pučinska  
 teātra pulciņš “Marija & Co” – vadītāja M. Romanovska 
 vokālais ansamblis “Aizturi elpu!” – vadītāja  Ņ.Šukste  

 2 interešu grupa:  
 sporta interešu grupa ( sporta spēles, trenažieru zāle) – vadītājs V.Šmeišs 
 līndeju interešu grupa – vadītāja I.Romanovska. 

Informācija par kolektīvu darbu 2014.gadā 

Kolektīvs Dalībnieku 
skaits 

Sasniegumi Kolektīva 
sagatavotais 
repertuārs 

Kolektīva dalība 
Demenes pagasta 

pasākumos 

Kolektīva dalība 
novada mēroga 
pasākumos un 

citu novadu 
pasākumos 

Kolektīva 
dalība valsts 

mēroga 
pasākumos 

Deju 
grupa 
„Flash” 

4 1.pakāpe 
Daugavpils novada 
moderno deju 
skatē Snow dance 
2014 

2 dejas 1 pasākumi 

 

 

4 izbraukumi 1SK, 3IZ 

Serenity 8  8 dejas 6 pasākumi 3 izbraukumi 1F,1IZ,1N 

Marija& 
Co 

17  15 
programmas 

11 pasākumi 
 

4 izbraukums 1K,1L,2IZ 

Aizturi 
elpu! 

14 2.pakāpe 
Daugavpils novada 
vokālo ansambļu 
koncertskatē 
„Pavasara dziesma 
2014” 

12 dziesmas 5 pasākumi 5 izbraukumi 1 izbraukums 

Sporta 

interešu 

grupa  

30     1SK,2F,1K,1 

Līndeju 

interešu 

grupa  

8      

 



Deju kolektīvs “FLASH”  

Kultūras namā līdz marta mēnesim darbojas deju kolektīvs „Flash”. 

Kolektīvā dejoja 4 meitenes. Deju grupa piedalījās Daugavpils novada un 

pagasta pasākumos. Moderno deju skatē «Snow Dance - 2014» deju 

grupa Flash ieguva 1.pakāpi. Kolektīvs darbojās līdz 2014.gada martam. 

Deju kolektīvs “Serenity”  

Uz deju grupas “Flash” pamata izveidojās jauns deju kolektīvs “Serenity”, 

kurā dejoja 8 cilvēki.  

 Deju kolektīvs aktīvi piedalījās pagasta pasākumos un šādos Daugavpils novada pasākumos: 

 Festivāls „Asti gaisā – 2014”, Kalkūnu pagastā; 

 nometnes “Cerību dzirkstelīte” atklāšanas koncertā – c.Kumbuļi; 

 Daugavpils novada dienu koncertā – Daugavpilī.  

 

 Teātra pulciņš «Marija&Co  

Demenes kultūras namā aktīvi darbojās arī teātra pulciņš 

«Marija&Co».  

2014.gadā teātra pulciņš «Marija&Co» piedalījās gandrīz visos 

Demenes kultūras nama organizētājos pasākumos un 

piedalījās šādos Daugavpils novada pasākumos: 

  Daugavpils novada amatierteātru saietā „Spēlējam 

kopā” Ambeļu kultūras namā; 

 Atbalsta centra „Paspārne” nometnes „Cerību 

dzirkstelīte” literārajā vakarā.  

 

 



 

Vokālais ansamblis “Aizturi elpu!”  

2014. gada janvārī Demenes kultūras namā 

izveidojās vokālais ansamblis “Aizturi elpu!”.  

Vokālais ansamblis šogad parādīja ļoti labus 

rezultātus - Daugavpils novada vokālo ansambļu 

koncertskatē „Pavasara dziesma 2014” – 

ansamblis ieguva 2.pakāpi. Vokālais ansamblis 

piedalījās gan Demenes kultūras nama 

organizētājos pasākumos,  

gan Daugavpils novada pasākumos : 

 Koncertā “Vok.ansamblim „Prieks”” – 15 gadi 

– Laucesas pagastā; 

 Festivālā “Augšdaugava – 2014”  - Naujenes 

pagastā 

 

 

gan citu novadu pasākumos : 

 Ziemassvētku dziesmu festivālā -  Krāslavā; 

 Koncertā „Mana lūgšana Dievmātei”  - Aglonas 

bazilikā 

gan valsts mēroga pasākumos: 

 daliba videofilmā “Robežlīnijai – 96!”  

 

Jāatzīmē, ka vokālais ansamblis ņem dalībās 

Demenes Romas katoļu baznīcās svētdienu Misēs. 

 

 

 

 

 



 

Demenes kultūras nama pasākumi 
 2013.gads 2014.gads 

KN organizēti pasākumi 17 45 

Pasākumi bērniem 4 9 

Pasākumi senioriem 1 1 

Pasākumi sabiedrībai 6 11 

Radošas darbnīcas 1 9 

Konkursi 1 3 

Izstādes 1 6 

Pasākumi jauniešiem Atpūtas vakari, diskotēkas 3 6 

 

9 pasākumi bērniem (līdz 12 gadiem):  

 Pasākums bērniem "Mīlestībā brīnišķīga pasaule" 
 Intelektuālā spēle "Pavasara noskaņas" 
 Izklaides stunda "Pavasara prieki" 
 Viktorīna "Meža un dārza iemītnieki"  
 Viktorīna "Ciemos pie pasakām un multfilmām" 
 "Demenes pirātu piedzīvojumu taka"  
 Līgo svētku vēsture un tradīcijas 
 Atgriešanās Zinību pasaulē 
 Jaungada pasākums "Jaunais gads Pasakainajā mežā" 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 pasākumi jauniešiem (13-25 gadi):  

 Jauniešu danči – 5 

 Joku vakars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 pasākumssenioriem:  

 «Senioru rudens balle» 

 

11 pasākumi visai sabiedrībai: 

 "Širokaja masļeņica"  
 Pavasarīgs muzikāli poētisks vakars  
 Lieldienas 
 Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienai veltīts pasākums 
 Mātes diena 
 Jāņu tirdziņš  
 Līgo svētki 
 Demenes pagasta svētki 
 „Šoferu balle”  
 LR proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts  
 Jaungada pasākums "Jaunais gads Retro stilā" 

 
 
 



 
 

 
9 radošās darbnīcas: 

 Radošas darbnīcas "Viss mīlestībai" - 2  
 Svētku plakātu veidošana  
 Gaidot Lieldienas 
 "Viss māmiņai"  
 Līgo pušķis un vainags  
 Vasaras radošas darbnīcas cikls 
 Rudens brīnumi 
 Vainagu veidošana 

 
 
 

 
 
 
3 konkursi: 

 Fotokonkurss „Mīlestība objektīvā” 
 Ziemassvētku zīmējumu konkurss "Ziemassvētku brīnums" 
 Ziemassvētku noformējumu konkurss "Ziemassvētku mirdzums" 

 



 
 
6 izstādes: 

 Rokdarbu izstāde „Viss mīlestībai”  
 Radošās darbnīcas „Svētku plakātu veidošana” plakātu izstāde  
 Rokdarbu izstāde „Dāvana māmiņai”  
 Izstāde „Taisīts Demenes pagastā” (adījumi, kokizstrādājumi, gleznas, tamborējumi, aukstējumi, floristikas 
darbi, šūšanas darbi)  
 Rokdarbu izstāde „Rudens brīnumi”  
 Ziemassvētku zīmējumu "Ziemassvētku brīnums" izstāde 

 

 

Sagatavoja: 

Demenes kultūras nama direktore      Olga Zaikovska 


