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Demenes kultūras nama atskaite par paveikto darbu 2015. gadā 

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

pamatmērķis 2015. gadā bija radīt, izplatīt un saglabāt kultūras vērtības, veikt 

kultūrizglītojošo darbu, piedāvāt un rīkot daudzveidīgus un kvalitatīvus kultūras 

pasākumus, veicināt starpkultūru dialogu un sadarbību, veidot labvēlīgu vidi jaunradei un 

dot iespēju ikvienam pagasta iedzīvotājam radoši izpaust un pilnveidot sevi.  

Veicinot jaunrades procesu attīstību Demenes pagastā, vienlaikus nodrošinot Demenes 

pagasta iedzīvotāju dažādu vecumu un interešu grupu brīvā laikā pavadīšanas iespējas, 

2015. gadā Demenes kultūras namā aktīvi darbojās 2 amatiermākslas kolektīvi – vokālais 

ansamblis „Aizturi elpu!” (vad. Ņ.Šukste), teātra pulciņš „Marija&Co” (vad. 

M.Romanovska), un 2 interešu grupas – sporta interešu grupa „Esi vesels!” (vad. 

V.Šmeišs), līnijdeju interešu grupa (vad. I.Romanovska), kopā iesaistot 71 dalībniekus un 

piedaloties gan Demenes kultūras nama organizētājos pasākumos, gan izbraukumu norisēs.  

                   

 Sporta interešu grupa „Esi vesels!”     Teātra pulciņš „Marija&Co”             Vokālais ansamblis „Aizturi elpu!” 

Veicinot un nodrošinot vokālā ansambļa profesionālo meistarību un māksliniecisko 

izaugsmi, vienlaikus sekmējot Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku kustības 

nepārtrauktības procesu un popularizējot sevi un savu pagastu, Demenes kultūras nama 

vokālais ansamblis piedalījās 7 izbraukumos, kuri notika Krāslavā, Daugavpilī un 

Daugavpils novadā.  

 

„Šūpojamies dziesmās”, 

Silenes KN 

„Silenes ciemam - 260", 

Silenes Romas katoļu 

baznīcā 

„Rudens noskaņās”, 

Nīcgales TN 

„Pavasara dziesma – 

2015”, DNKC 

Intensīvi strādājot 2015. gadā, Daugavpils novada vokālo 

ansambļu skatē vokālais ansamblis „Aizturi elpu!” ieguva 1. 

pakāpes diplomu.  
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Veicinot un sekmējot vokālā ansambļa attīstību un atpazīstamību Latvijā, 2015. gadā tās 

kļuva par Latvijas vokālo ansambļu asociācijas biedru. Jāatzīmē, kā amatiermākslas 

kolektīvu izbraukumi sekmē arī mūsu pagasta atpazīstamību un popularizē to citos 

novados un pilsētās.  

Demenes kultūras nams 2015. gadā aktīvi strādāja. Kultūras namā notika 30 pašu 

organizēti pasākumi un 14 citu organizāciju pasākumi, kuros apmeklēja 2845 apmeklētāju. 

Tika organizēti daudzpusīgi pasākumi, lai ikviens Demenes pagasta iedzīvotājs un viesis 

varētu izbaudīt sev atbilstošu un interesējošu piedāvājumu. Lai rīkotie pasākumi būtu 

saturīgāki, daudzpusīgāki un interesantāki, tajos tika pieaicināti ne vien vietējie 

pašdarbnieki, bet arī citi Daugavpils novada un Daugavpils pilsētas kolektīvi un 

mākslinieki.  

 

Veicinot vietējo nemateriālā kultūrmantojuma 

tradīciju saglabāšanu, nodrošinot to 

popularizēšanu un pārmantojamību kultūras nams 

organizēja gadskārtu un tradicionālus svētkus 

(Masļeņica, Lieldienas, Ielīgošana, Jaungada 

pasākumi u.c.). 

 

Veicinot 

un stiprinot pagasta iedzīvotāju patriotismu par 

savu valsti un piederības sajūtu Demenes 

pagastam un Daugavpils novadam tika 

organizēti pasākumi veltīti valsts svētkiem 

(piem., Latvijas Republikas Proklamēšanas 97. 

gadadienas koncerts, viktorīna „Mamma, tētis, 

es – Demeni un Latviju mīlam mēs”), Demenes 

pagasta svētki, intelektuālā spēle “Daugavpils 

novads - Kas? Kur? Kad?” veltītā Daugavpils 

novada svētkiem. 

Veicinot un attīstot pagasta iedzīvotāju radošas prasmes, 

motivāciju radoši izpausties, kā arī lai mudinātu bērnus 

un jauniešus nodarboties ar radošām aktivitātēm, lai 

attīstītu bērnu un jauniešu sadarbības prasmes no 

mācībām brīvajā laikā Demenes kultūras namā 2015. 

gadā bezmaksas tika organizēti informatīvi rādoši un 

izglītojoši pasākumi, t.sk. rādošas aktivitātes un 

darbnīcas, informatīvas stundas bērniem un 
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pieaugušiem, sportiski izzinošās aktivitātes, intelektuālās spēles, vasaras rādošo 

aktivitātes, izstādes u.c. 

Demenes kultūras nama piedāvājumā bija arī pasākumi dažādām vecuma sabiedrības 

grupām. 

 

Lai radītu iespēju senioriem vienu reizi gadā satikties kopā, 

izbaudot koncertu un dzīvo mūziku, vienlaikus dodot iespēju 

senioriem izteikties un parādīt sevi, godināt tekoša gada jaunākus 

pagasta seniorus, atzīmēt - aktīvākus seniorus, un jubilārus, tika 

organizēta Senioru rudens balle 

 

Ar ideju vienreiz gadā rīkot pasakainus svētkus, kas bērniem 

paliek atmiņā kā jaukākais bērnības notikums, kas rada 

prieku un bērnības atmiņas ne tikai bērnam, bet arī vecākiem 

tika organizēti Bērnības svētki. 

 

Īpašā uzmanība tika vērsta uz skolēnu vasaras brīvlaika 

pavadīšanu. 2015.gada vasarā tika organizēts vasaras radošo 

aktivitāšu cikls "Kādas krāsas ir vasarai?", kura mērķis bija 

ne tikai lietderīgā brīva laika pavadīšana, bet arī izzinoši 

radošas nodarbības un aktivitātes vasaras krāsu apzināšanā.   

 

 

 

2015. gadā kultūras namā tika rīkoti gan ikgadējie 

tradicionālie svētki, kā arī tika ieviests jauns 

pasākums. Popularizējot un stiprinot ģimenes nozīmi, 

vērtības un lomu Demenes pagastā, veicinot ģimeņu 

aktīvu laika kopā pavadīšanu tika organizēti Ģimenes 

svētki, kuru laikā gan bērniem, gan pieaugušajiem 

bija iespējams kopā gūt prieku, baudot svētku 

koncertu un piedaloties dažādās aktivitātēs un 

pavasarīgo dienu  pavadīt kopā ar savu ģimeni. 
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Svinot Demenes pagasta 120. jubileju, tika piedāvāta 

daudzveidīga kultūras un sporta programma visām 

mērķauditorijām, iesaistot tajā pēc iespējas lielāku 

sabiedrības daļu, popularizējot Demenes pagastu. Svētkos 

piedalījās ap 50 dalībnieki un ap 350 apmeklētāji.  

 

 

 

2015. gadā Demenes kultūras nams veicināja svētku 

noskaņojuma radīšanu valsts, gadskārtu svētkos un 

Demenes pagasta svētkos, tādā veidā veicinot Demenes 

pagasta atpazīstamību un vizuālā tēla pilnveidošanu. 

 

Lai uzlabotu, daudzveidotu un 

paplašinātu rīkoto pasākumu saturu 

kultūras nams turpināja darbu sadarbības 

tīkla veidošanā ar kultūras, 

sabiedriskajām u.c. organizācijām. 

Lielāko pagasta kultūras pasākumu 

organizēšanā Demenes kultūras nams 

sadarbojās ar Demenes pagasta 

pārvaldes struktūrvienībām un iestādēm 

– Demenes pagasta bibliotēku, Zemgales 

vidusskolu, Daugavpils novada Sociālā 

dienesta Demenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centru, Sociālā riska ģimeņu 

bērnu atbalsta centru „Paspārne”, jauniešu biedrība "Demenes stariņi", biedrība "Briģenes 

ezers", Demenes pagasta Brīvprātīgo ugunsdzēsēju un glābēju biedrība, kā arī ar 

Daugavpils novada kultūras centru, Daugavpils novada kultūras namiem, Daugavpils 

Baltkrievu kultūras centru, Naujenes pagasta biedrību “Sieviešu klubs “Šarms”, 

Daugavpils Krievu kultūras centru, kuras ņēma līdzdalību Demenes kultūras namā 

organizētājos pasākumos, ar savu dalību tajos, sniedzot palīdzību dažādu aktivitāšu 

organizēšanā un izpildē u.c.  

2015. gadā Demenes pagasta kultūras pasākumu organizēšanu atbalstīja arī vietējiem 

uzņēmumi (SIA “BLIKO”, SIA “FLAIŠ”, SIA "OLANA",SIA “JAIVA”), zemnieku 

saimniecības (Z/S "LIEPAS", Z/S "VERAS). Demenes kultūras nams īpaši pateicas mūsu 

atbalstītājiem Demenes pagasta svētku, Senioru rudens balles, Ielīgošanas pasākumu 

organizēšanā.  
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2015. gadā kultūras nams turpināja sadarbību ar vietējiem 

lauksaimniekiem (V.Utāni, T.Platkovu, T.Veļicko, T.Pļiska, T.Friliņu), 

kuri piedalījās gan Demenes kultūras nama organizēto pasākumu 

tirdziņos (piem., Masļenicas, Ielīgošanas, Demenes pagasta svētku 

ietveros u.c.), kā arī Daugavpils novada dienu gadatirgū, tādā veidā 

sekmējot vietējo produkciju apzināšanu un popularizēšanu.  

 

 

Pasākumu organizēšanas procesā tika piesaistīti 20 

brīvprātīgie.  

 

 

2015. gadā Kultūras nama darbinieki (direktore un amatiermākslas kolektīvu vadītāji) 

aktīvi iesaistījās tālākizglītības un profesionālo kompetenču paaugstināšanas procesā, kopā 

apmeklējot Daugavpils novada kultūras pārvaldes rīkotos 7 profesionālās pilnveides kursus 

un mācību seminārus, piedalījās organizētājā pieredzes apmaiņas braucienos. Vokālā 

ansambļa vadītāja piedalījās arī Latvijas vokālo ansambļu asociācijas rīkotos semināros.  

 

Galvenie uzdevumi, prioritāri darbības virzieni 2016. gadā 

1. Amatiermākslas kolektīvu un interešu pulciņu dalībnieku kvantitatīva un kvalitatīva 

paaugstināšana un jaunu amatiermākslas kolektīvu izveide – paplašināt piedāvājumu 

senioru aktivitātēm. 

2. Profesionālās mākslas pieejamības veicināšana, plānots organizēt Garīgās mūzikas 

festivālu. 

3. Kultūras mantojuma un tradīciju saglabāšanu veicinošo pasākumu organizēšana. 

4. Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku kustības nepārtrauktības procesa 

sekmēšana. 

5. Demenes kultūras nama apmeklētāju skaita palielināšana. 

 

Nākamais 2016. gads, Demenes pagasta kultūras namā, solās būt tikpat aktīvs, tādēļ 

sekojiet aktualitātēm mājaslapā: www.demene.lv, www.daugavpilsnovads.lv, un 

laikrakstos („Demenes ziņas”, „Daugavpils novada vēstis” un „Latgales laiks”). 

 

 

 

http://www.demene.lv/
http://www.daugavpilsnovads.lv/

