
 
2. pielikums  

Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītājas  

2017. gada 13. oktobra   rīkojumam Nr.1-20/53  

  

 

Kultūras centra/ nama, tautas nama, saieta nama, kluba, sabiedriskā centra, Mūzikas un mākslas skolas 

  pasākumu plāns 2018.gadā  

 
Pagasta pārvalde: Biķernieku pagasta pārvalde________________________________________________________________ 

Iestādes/Struktūrvienības  nosaukums: Kultūras nams_________________________________________________________ 

 
Novada nozīmes pasākums 

1. 23.03.2018. Jauniešu pasākums “Esi kreatīvs” 

2. 27-28.08.2018. Biķernieku pagasta svētki “Bērzi, maize un mēs” 

Vietējas nozīmes pasākums 

4. 06.03.2018. Radoša darbnīca “Dāvana mammai”  

5. 14.03.1018 Radoša darbnīca “Pankūku cepšana” 

6. 12.04.2018. Lieldienu dažādu tautu tradīcijas Latvijā (Dalībnieki: 

Biķernieki, Maļinova, Naujene, Ambeļi) 

7. 28.04.2018. Izklaides pasākums “Sagaidām Pavasari ar smaidu ” 

8. 03.05.2018. “Te ir mana dzimtene” (Iepazīšanas ar Zemgales kultūru un 

tradīcijām) 100 gadei veltīts pasākums. Sadarbībā ar bibliotēku 

un pamatskolu 

9. 08.05.2018. Otrā Pasaules kara upuru piemiņas diena (ziedu uzlikšana pie 

kara upuru pieminekļa)  

10. 11.05.2018. Mātes dienai veltīts koncerts „Pavasara zvaigznīte” 

11. 26.05.2018. Ģimenes dienai veltīts pasākums „Ģimene+Sports” 

12. 01.06.2018. Bērnības svētki (Ekskursija Krāslavas novadā) 



13. 15.06.2018 “Te ir mana dzimtene” (Iepazīšanas ar Kurzemes kultūru un 

tradīcijām) 100 gadei veltīts pasākums. Sadarbībā ar bibliotēku 

un pamatskolu 

14. 22.06.2018. Ielīgošana ( Svētku koncerts, sieru degustācija) 

15. 29.06.2018. Bērnu pasākums “Jautra garderobe” 

16. 11.08.2018. Akcija  “100 dienas līdz Latvijas valsts simtgadei” 

17. 03.09.2018. Zinību diena “Atkal zvaniņš skan” 

18. 10. – 14.09.     2018. Rudens konkurss-izstāde “Dārzeņu un augļu bums” 

(Kompozīcijas no dārzeņiem un augļiem)  

19. 05.10.2018. Senioru balle 

20. 10.10.2018. Tematiska viktorīna sākumskolas bērniem “Iepazīsti Latviju” 

100 gadei veltīts pasākums. Sadarbībā ar bibliotēku un 

pamatskolu 

21. 17.10.2018. Tematiska viktorīna bērniem no 5. līdz 8.klases  “Iepazīsti 

Latviju” 100 gadei veltīts pasākums. Sadarbībā ar bibliotēku un 

pamatskolu  

22. 24.10.2018. “Te ir mana dzimtene” (Iepazīšanas ar Vidzemes kultūru un 

tradīcijām) 100 gadei veltīts pasākums. Sadarbībā ar bibliotēku 

un pamatskolu 

23. 26.10.2018. Izklaides pasākums “Sagaidot rudeni” 

24. 01.-11.2018. Bērnu darbu izstāde-konkurss “Skaista mana Latvija” 100 

gadei veltīts pasākums. Sadarbībā ar bibliotēku un pamatskolu 

25. 16.11.2018. LR Proklamēšanas 100.gadadienas svinības. “Tava gaisma 

mūsu sirdīs mirdz!” 

26. 02.12; 09.12; 16.12; 

23.12.2018. 

Adventes sveces iededzināšana Biķerniekos 

27. 22.12.2018. Ziemassvētku eglīte bērniem  

28. 28.12.2018. Jaungada vakars 

 
 


