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Novada nozīmes organizētie pasākumi : 

• kultūrvidi veidojošs pasākums “Seko gaismai”; 

• “Rotaļu un danču vakars Višķos” 

Vietējās nozīmes organizētie pasākumi : 

• Lielā ūdens iesvētīšana Višķos; 

• Radošā darbnīca – izgatavosim pavasarīgus putnus kopā ar Valdi 

Grebežu; 

• Izstāde “Krievu vecticībnieku tradicionālā kultūra un ikdienas 

dzīve XX Latgalē”; 

• Radošās darbnīcas:  

o “Podrušnika, lestovkas un vītās jostas izgatavošanas 

darbnīca”(10 cilvēku) 

o “Latgales vecticībnieku tradicionālā apģērba un 

vecticībnieku mīksto rotaļlietu izgatavošanas darbnīca”. 

• Vokālā ansambļa “Anima Corde” koncerts “Kūko, mana dzeguzīte, 

ziedošā ābelē”; 

• Annas Sintijas Ivanovas dzejas krājuma “115-tais rīts” atvēršanas 

pasākums; 

• Meteņu diena Vīgantu ciemā; 

• Annas diena Višķu pagastā; 

• Izglītojošs pasākums “Vasara burciņā”; 

• Senioru kopas “MAGONES” desmit gadu jubilejas pasākums; 

• Pagasta senioru atpūtas pasākums “Kad vecie draugi tiekas”; 

• Pagasta LR proklamēšanas 101.gadadienai veltītais svinīgais 

pasākums “Es mīlu Latviju savu”; 

• Pagasta pirmskolas bērnu Ziemassvētku pasākums “Ciemos pie 

eglītes”; 

• Jaungada atpūtas pasākums “Vecgada balle”. 

 

  



Amatiermākslas kolektīvu piedalīšanās novada, republikas 

pasākumos : 

❖ Vokālie ansambļi “KORANSA” UN “MŌLS”: 

•  Koncertā Aizkalnes pagastā Preiļu novadā; 

•  Šederes pagasta Lašu kora jubilejas koncertā; 

• 17. Latgales senioru dziesmu un deju festivālā Višķos; 

• Vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākumā Aizkrauklē; 

• Daugavpils novada vokālo ansambļu skatē. 

❖ Vokālais ansamblis “ANIMA CORDE”: 

• Latgales gada balvas pasniegšanas pasākumā Preiļos; 

• Latvijas sieviešu vokālo ansambļu koncertā skatē Sīļukalnā 

Riebiņu novadā; 

• Latvijas sieviešu vokālo ansambļu koncertā-skatē Mārupes novadā; 

• Jaundomes muižas svētkos Ezernieku pagastā Dagdas novadā; 

• Aglonas novada Šķeltovas pagasta jauniešu pilngadības svētkos; 

• Dubnas pagasta svētkos; 

• Lietuvas Zarasu rajona jauniešu svētkos; 

• Aglonas novada svētkos; 

• Dagdas novada Bērziņu pagasta svētkos; 

• Daugavpils novada svētkos; 

• Daugavpils novada vokālo ansambļu skatē; 

• III Jauno izpildītāju starptautiskajā konkursā “Ziemas pasaka” 

Jūrmalā. 

❖ Senioru deju kopa “MAGONES”: 

• Līvānu novada Rožkalnu pagasta Jaungada svētkos; 

• Vasarsvētku sadancī Vabolē; 

• 17. Latgales senioru dziesmu un deju festivālā Višķos; 

• Ilūkstes novada Dvietes pagasta senioru deju kopas “Saulespuķes” 

10 gadu jubilejas koncertā; 

• Starptautiskajā senioru deju kolektīvu sadancī Salaspilī; 

• Vaboles pagasta senioru atpūtas pasākumā; 

• Sarkanā krusta Daugavpils novada un Ilūkstes novada 

organizācijas pasākumā; 

• Latgales senioru deju kopu sadancī Dagdā. 
 

Materiāltehniskās bāzes papildināšana : 

• Sabiedriskajam centram iegādātas digitālās klavieres; 

• Sabiedriskajam centram iegādāta portatīva aktīvā skanda; 

• Senioru deju kopai “MAGONES” izgatavots karogs; 

• Sašūti tērpu elementi vokālā ansambļa “ANIMA CORDE” 

dalībniecēm. 

 


