
Biķernieku Kultūras nama  
pasākumi 2017. gadā

Tika organizēts 21 pasākums Biķernieku pagastā un apmeklēti 20 
pasākumi citā pagastā.

Izlietota summa gadā 1665 EUR



´Sniegputenis 2017´ (pirmais dziesmu saiets)
(Piedalījās 7 Daugavpils novada vokālie kolektīvi: 
«Romaška», «Eleģija», «Ivuški», «Rjabinuška», «Pērles», 
«Dzirkstelītes», «Melodija»)



Krievu tradīcijas ´Masļenica´ 2017



Sveču liešanas darbnīca 



Izklaides pasākums „Pavasara neprāts” 
(Biķernieku pagasta jaunieši izklaidēja pagasta 
iedzīvotājus)



Tikšanās ar Biķernieku, Maļinovas un Naujenes 
vecticībniekiem. Vecticībnieku Lieldienas tradīcijas 
(Koncerts) (Piedalījās Biķernieku, Naujenes un Ambeļu
vecticībnieki, koncertā uzstājās Biķernieku 
pamatskolas bērni, vokālais ansamblis «Rjabinuška» 
un solists Sergejs Radionovs)





Pasākums bērniem „Mazā zvaigznīte” (Piedalījās bērni 
no Kalkūnu, Sventes, Biķernieku, Maļinovas un Ambeļu
pagastiem)



Mātes dienai veltīta radoša darbnīca “Uzdāvini 
mammai mirkļi”



Bērnības svētki (Ekskursija uz Līksnas Romas 
katoļu baznīcu un Līksnas atpūtas parku) 
Sadarbībā ar bibliotēku



Ielīgošana 2017



Biķernieku pagasta un sporta svētki 2017 “Zem 
zila debess jumta” Trīs dienas

Pirmā diena- Sacensības makšķerēšanā
Vakara gaitā pie Kultūras nama dīķa visus iedzīvotājus sagaidīja sacensības 

makšķerēšanā un ļoti garšīga zivju zupa



Otrajā dienā Biķernieku pagastā notika svinīga volejbola 
laukuma atklāšana. Atklāšanas sākumā visus iedzīvotājus 
priecināja deju grupa “Smaids” ar jautro vasaras deju.



Trešā diena – Sporta aktivitātes, darbnīcas, konkursi, spēles, 
koncerts.
Piedalījās :
1. Kalkūnu pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Pērles” vad. Brigita Madelāne
2. Līksnas pagasta soliste Sintija Ģiptere
3. Daugavpils Baltkrievu kultūras centra folkloras kopa “Kupalinka”
vad. Vjačeslavs Petrovs

4. Daugavpils Baltkrievu kultūras centra deju kolektīvs “Ļanok” Marina Meduņecka
5. Daugavpils Krievu kultūras centra tautas deju kolektīvs “Uzori” vad. Arina Popova
6. Daugavpils solists Vladislavs Mazaļevskis
7. Biķernieku pagasta Kultūras centra sieviešu vokālais ansamblis “Rjabinuška” 



Zinību diena “Atkal zvaniņš skan”



Rudens konkurss-izstāde “Dārzeņu un augļu 
bums” (Kompozīcijas no dārzeņiem un augļiem) 



Biķernieku KN piedalīšanas Daugavpils novada dienās 
(Vokālā ansambļa «Rjabinuška», deju grupas «Smaids» 
uzstāšanās)



Senioru svētki 2017 (Biķernieku pagasta seniorus 
priecināja muzikants Oļegs)



Izklaides pasākums “Nāc, rudeni nosvinēt”



LR Proklamēšanas 99.gadadienas svinības. 



Ziemassvētku eglīte bērniem (Ciemos tika 
aicināti Daugavpils cirka un deju studija «Vivat») 



Jaungada atpūtas vakars



Vokālā ansambļa «Rjabinuška» piedalīšanās koncertos 
citos pagastos (Gadu garumā «Rjabinuška» dziedāja 
Višķu pansionātā, Naujenes Dienas centrā, Šķeļtovā
«Zvonnicas» jubilejā, Višķu svētkos «Krāsas karogā», 
daudzos pasākumos Luknā utt. )



KN vadītājas O.Pankovas
piedalīšanās izstādē"4 
skati" kura ir veltīta 
Latvijas simtgadei. 
Salienas pagasts


