
Dignājas pagasta pārvalde, Kultūras pasākumi 2012. gada pārskats. 

 

Dignājas pagastā 2012. gadā darbojās 4 amatierkolektīvi: 
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Kultūras dzīves attīstīšanai un pilnveidošanai 2012. gadā iegādāti- 

• Akardeons Wallmaster;  

• Skatuves izgaismošanai 5 prožektori; 

• JVC mūzikas centrs (Radio, CD, USB); 

• Čella lociņš; 

• Karogs f/k Dignōjīši; 

• Vīru tērpi folkloras kopai (bikses, vestes). 

 

Amatierkolektīvu darbība 2012. gadā- 

• Folkloras kopa Dignōjīši novadu pārstāvēja  

� Jēkabpils pilsētā Kena parkā un Sēļu sētā 
�  Neretā J. Jaunsudrabiņa muzejā, 
�  Lietuvā Utenas pilsētā,  
� Comenius projekta ietvaros Dignājas skolā, uzņemot projektā iesaistīto valstu 

delegāciju uzņemšanā, 
� Folkloras festivālā „Baltika 2012”, iegūstot I pakāpi un iespēju novadu pārstāvēt 

Dziesmu un deju svētkos 2013 gadā. 

• 2012. gadā tiek atjaunots Dignājas pagasta amatierteātris „Dignāja”. 

• 2012. gadā izveidots aktīvā dzīvesveida klubiņš „Sprīdis labākai dzīvei”. 

 

2012. gadā Dignājas pagastā tika organizēti gan sporta, gan izklaides, gan izglītojoši pasākumi- 

Maksas pasākumi-6  

Bezmaksas pasākumi-24 

Izstādes- 3 



• Santas Nagles gleznu izstāde „Vairāk aizrautības, jo aizrautība rada plašumu izjūtu”; 

• Brāļu Jonānu gleznu izstāde „Mākslinieks un audekls”; 

• Dignājas pamatskolas skolēnu, mammu un vecmammu radošo darbu izstāde. 

Tikšanās-3 

• Tikšanās ar māksliniekiem brāļiem Jonāniem, izstādes „Mākslinieks un audekls” atklāšana; 

• Tikšanās/nodarbības ar personības izaugsmes un pārmaiņu treneri Lailu Zariņu; 

• Tikšanās ar NBS kareivjiem- Dairi Ķiploku un Sandiju Vietnieku. 

Konkursi-1 

• Foto konkurss- „Mana atraktīvā ģimene” (piesaistīti sponsori- SIA Minox; SIA 

Daugulis&Partneri; SIA Līvānu Centra aptieka). 

Pasākumi bērniem-5 

• Bērnu svētki „Jautrais Jampadracis”- atbaltītāji SIA Daugulis & Partneri. 

• Diskotēka; 

• Dzejas dienām veltīta izrāde;  

• Spoku nakts Dignājas pamatskolā; 

• Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem. 

Tradicionālie pasākumi-8 

• Lieldienas; 

• Māmiņdiena; 

• Jāņi- Zāļu nakst burvības varā; 

• Novada Pasākums- Saimnieku un saimnieču diena; 

• Baltu vienības diena; 

• Lāčplēšu diena „Karavīru ceļš dziesmās”; 

• Mārtiņdienas balle; 

• Latvijas Republikas 94. gadadiena.  

Sporta pasākumi-2 

• Sporta svētki (Atbalstītāji- ZS „Cielavas”, SIA”Audze Mežs”, ZS „Austrumi”, IK Tālis 

Strads); 

• Novada futbola diena. 

Pasākumi pašdarbniekiem-3 

• Jaungada pasākus- Nedēļu pēc pasaules gala; 

• Stāstnieku pasākums ar danču vakaru; 

• Klaberjakte 2012. 

Teātra izrādes/ Koncerti-2 

• Baltinavas teātris „palādas”- Ontans izklaidej’”; 



• Santas Kasparsones koncerts „Mana mazā mīlestība”. 

Citi pasākumi-2 

• Svecīšu vakars 3 pagasta kapsētās; 

• Sieviešu vokālā ansambļa „Madaras” koncerts Dignājas baznīcā. 

 

Plānotie ieņēmumu par biļešu realiāciju izpilde ir 151%. Plānotie ieņēmumi- Ls 500.00, reālie 

ieņēmumi Ls 755.00.  

 

27.03.2013.        Sagatavoja Ieva Dreimane 

         Dignājas pagasta pārvaldes 

Kultūras pasākumu organizatore 


