
Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par 2014. gadu 

Līksnas pagasta kultūras nams 2014. gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 

pasākumus, kuros kopā ieradās 9594 apmeklētāju, tai skaitā Latgales mēroga pasākumus:  

Jaunās latgaliešu mūzikas festivālu “Muzykys Skrytuļs” un Vasaras saulgrieži Līksnā. Tika 

organizēti daudzpusīgi pasākumi, lai ikviens Līksnas pagasta iedzīvotājs un viesis varētu 

izbaudīt sev atbilstošu un interesējošu piedāvājumu. Līksnas pagasta kultūras namā notika 

gadskārtu svētku svinēšanas, labdarības akcijas, izstādes, koncerti, brīvdabas pasākumi, 

radošās dienas jauniešiem, interaktīvi izglītojoši pasākumi bērniem,  kā arī īpaši pasākumi 

dažādām iedzīvotāju grupām. Pasākumu organizēšanas procesā tika piesaistīti 19 

brīvprātīgie. 

2014. gadā Daugavpils novada un Līksnas vārds izskanēja visā Latvijā, jo tika rīkoti 

divi liela mēroga pasākumi. Viens no tiem bija Jaunās latgaliešu mūzikas festivāla "Muzykys 

skrytuļs" ieskandināšanas pasākums "Vasaras saulgrieži Līksnā”, kurā piedalījās 40 dalībnieki 

un ap 600 apmeklētāji. Koncertā piedalījās mākslinieki no Latvijas un Igaunijas: deju kolektīvs 

"Pastlapaar" (Igaunija), VPDK "Latiņš", VPDK "Daugaveņa", VPDK "Saime", Duets "Padod 

stīgu', Dziedošās māsas Māsānes, Grupas "Studenti", "Kapļi un “PS Sala”. 

No 2014. gada 4. līdz 6. jūlijam pēc divu gadu pārtraukuma skatītājus un dalībniekus 

atkal priecēja lielākais jaunās latgaliešu mūzikas festivāls “Muzykys Skrytuļs”. Šis 

nekomerciālais pasākums notika jau piekto reizi. Pirmo reizi tas izskanēja 2005. gadā, un 

kopš tā laika, ir viens no atskaites punktiem latgaliešu mūzikas kultūras attīstībā. Festivālā 

piedalījās 330 dalībnieku un 6 000 skatītāju. Trīs dienu laikā festivālā skanēja gan pazīstamas, 

gan jaunas un pirmo reizi atskaņotas dziesmas, notika seši dažādi koncerti, mākslas plenērs, 

izstāde, amatnieku tirgus un dažādas aktivitātes koncertu starpposmos. Festivālā piedalījās 

jauni un jau pazīstami un iemīļoti mākslinieki: “Kroma kolna bruoleste”, “Stage On”, Kārlis 

Kazāks, Eriņu un Vorkaļu ģimene, grupa “Dabasu Durovys”, “Borowa MC”, “Bez PVN”, 

“Latgales Dāmu Pops”, “Rikši”, “Metrs”, “Sovvaļnīks”, “Green Novice”, “Deskalighters”, 

“Atika” (Lietuva) un daudzi citi.  

Aktīvi darbojās kultūras nama amatiermākslas kolektīvi – VPDK „Daugaveņa” (vad. 

Vilma Tāraude), sieviešu vokālais ansamblis „Elēģija” (vad. Jūlija Peceviča), amatierteātris 

„Maskas” (vad. Māris Korsiets), aktīvo sieviešu apvienība „Saules taka” (vad. Silvija Sproģe), 

bērnu dramatiskais kolektīvs „Sprīdītis” (vad. Agnese Orbidāne), un duets “Padod stīgu”, 



kopā iesaistot 58 dalībniekus un piedaloties 20 izbraukuma pasākumos, kuri notika 

Daugavpils, Krāslavas, Ilūkstes, Līvānu novados un Lietuvā. 

Līksnas pagasta kultūras nama amatiermākslas kolektīvi piedalījās kolektīvu skatēs, 

iegūstot Augstākā (VPDK “Daugaveņa”) un Pirmā (sieviešu vokālais ansamblis “Elēģija) 

līmeņa pakāpes.  

17.maijā Līksnas pagasta kultūras namā pirmizrādi piedzīvoja režisora Māra Korsieša 

veidotā izrāde pēc Jāņa Jaunsudrabiņa komēdiju lugas „Jo pliks, jo traks” motīviem Līksnas 

pagasta amatierteātra „Maskas” aktieru izpildījumā, kura tika izvirzīta 2015. gada Latgales 

reģiona amatierteātru skatei.  

Līksnas pagastu 2014. gada mazo izpildītāju konkursā “Cālis” pārstāvēja Laura 

Miglāne un Kristaps Mežulis. 

Iesaistoties Latgales plānošanas reģiona projektā “Tematiskā biznesa attīstīšana un 

Tematisko ciemu komandu iespēju paplašināšana Latgales un Radvilišķu reģionos”, un 

sadarbojoties ar pagasta amatniekiem, tika izveidots Līksnas Muižas parka ciems. Ciemā tiek 

piedāvāts apmeklēt parku, iegādāties suvenīrus, organizēt meistardarbnīcas pie 

amatniekiem un atpūsties tuvākajās viesu mājās. Šādā veidā tiek popularizēts Līksnas Muižas 

parks, vietējā uzņēmējdarbība un kultūras pasākumi. 

Kultūras nama darbinieki aktīvi iesaistās tālākizglītības procesā, kopā apmeklējot 13 

profesionālās pilnveides kursus un mācību seminārus. Vokālā ansambļa vadītāja un KN 

direktore piedalījās Daugavpils novada Kultūras pārvaldes īstenotajā projektā un 

organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā Islas pašvaldībā, Maltā. 

Nākamais 2015. gads, Līksnas pagasta kultūras namā, solās būt tikpat aktīvs, tādēļ 

sekojiet aktualitātēm mājaslapā : www.liksna.lv, un kultūras nama sociālajos tīklos:  

http://www.draugiem.lv/liksnaskn/ 

https://twitter.com/LiksnasKN 

https://www.facebook.com/pages/LiksnasKN 

http://www.youtube.com/user/LiksnasKN 

  



Līksnas pagasta kultūras nama 2014. gada aktivitāšu fotoreportāža 

 Meteņdiena Līksnas Muižas parkā

 

 



 



 

 

 



 Lieldienu pasākums “Ciemos pie Lieldienu zaķa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radošās darbnīcas 



 

 



 



 

Labdarības akcijas 

  



 

 

  



Pasākums senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām „Ielaid sirdī pavasari!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Līksnas pagasta kultūras nama bērnu un jauniešu dramatiskā kolektīva pirmizrāde V. 

Pumpure “Dots devējam atdodas” 

 



Ģimenes diena Līksnā ar Amatierteātra “Maskas” pirmizrādi J. Jaunsudrabiņš “Jo pliks, jo 

traks!” 



 

 

  



Pasākums „Saulgrieži Līksnā”  



 

 

  



  



Jaunās latgaliešu mūzikas festivāls „Muzykys Skrytuļs” 



  



 

Vasaras pasākumi bērniem un jauniešiem 



 LR proklamēšanas 96. gadadienai un Līksnas KN 60 gadu jubilejai veltīti pasākumi  

 

  

  



 

 

Vairāk fotoattēlu skatīt pasākumu galerijās mājaslapā www.liksna.lv vai KN sociālajos tīklos. 

 

 

 

 


