
Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par 
 2020. gadu 

 
    2020. gads iezīmējās ar lielām pārmaiņām, kuras radīja Covid-19 
pandēmija Latvijā un visā pasaulē. Tā ietekmēja kultūras dzīvi arī Līksnā, 
jo no visiem paredzētajiem pasākumiem daļēji varēja notikt tikai 10. Tos 
apmeklēja 1251 skatītājs. Šie pasākumi galvenokārt notika Līksnas 
Muižas parkā, kā arī pagasta teritorijā. 
    Šajā gadā, atšķirībā no citām reizēm,  latgaliešu mūzikas festivāls 
“Muzykys Skrytuļs” notika attālināti. To varēja vērot gan viedierīcēs, gan 
arī Muižas parkā uz lielā ekrāna, kas radīja jaunas iespējas pasākumu 
organizēšanā. Atzīmējām latviešu gadskārtas svētkus- Meteņus, bet 
Vasaras saulgriežos tikai aplīgojām pagasta Līgas un Jāņus , ierodoties pie 
tiem mājās, un ielīgojām Vasaras saulgriežus vienā no Līksnas māju 
pagalmiem ar Daugavpils dziedošo aktieru koncertu, Ziemassvētkos rūķi 
ar saldām dāvanām apmeklēja pagasta pirmsskolas bērnus.  
    Tika rīkota rudens ziedu izstāde, 2 izglītojoši radošās darbnīcas un 2 
pasākumi bērniem. Kā arī organizējām aktīvākajiem pagasta senioriem 
ekskursiju “Pa Laimes pēdām” . 
    KN amatiermākslu kolektīvi bija spiesti lielāko daļu strādāt attālināti, 
bet tomēr SVA “Elēģija” piedalījās pasākumos Silenē un Biķerniekos, 
VPDK “Daugaveņa” piedalījās deju kolektīvu sporta un deju pasākumā 
Sventē, AT “Maskas” attālināti sacentās ar AT “Trešais variants” teātru 
divkaujā. BDK “Sprīdītis” piedalījās Dzejas dienu pasākumā un izveidoja 
videoapsveikumu Ziemassvētkos.  ASA “Saules taka” piedalījās Meteņu 
un Ražas svētku organizācijā, Ziemassvētkos apmeklēja pagasta bērnus 
ar īpašām vajadzībām. 
     Kultūras nama darbinieki papildināja savas zināšanas 4 kursos un 
semināros. Ar oktobri VPDK “Daugaveņa” sāka vadīt Kristīne Vasiļevska. 
     Uzsākts nākamās kultūras pasākumu telpu remonts, tas tiks pabeigts 
nākamajā gadā. 
     Par pasākumiem un citām aktualitātēm varat sekot mājaslapās: 
www. liksna.lv, 
www.draugiem.lv/ liksnaskn, 
www.facebook.com/LiksnasKN 
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VPDK “Daugaveņa” Sventē 
 

              
 
                                 
 
     Vasaras saulgriežu svētku brauciens pie Jāņiem un Līgām 
 

      
 

                          
 
 



    Daugavpils teātra dziedošo aktieru ielīgošanas koncerts 
 

         
 
      Latgaliešu mūzikas festivāls “Muzykys Skrytuļs” Līksnā 
 

                                  
 

                      
 
 



                         “Iegriežam jauno mācību gadu!  
 

    

 
 
 
 
                                    Dzejas dienas Līksnā 
 

                            
 
 
                       SVA “Elēģija” Silenē un Biķerniekos 
 



                   
                                  Rudens ražas ballīte 
 
 
 

                                               
 

                                         
 
 
 
 
 



                               Rudens ziedu izstāde 
 

    
Līksnas aktīvāko senioru ekskursija uz Laimes un Maizes 

muzejiem, Aglonas baziliku 
 

                        
 

                                    
 
 
                                    Ziemassvētku rūķi 
 



                                  


