
Višķu pagasta sabiedriskā centra pasākumu plāns 2020.gadam 

 

❖ Janvāris: 

• 100 gadi Višķu atbrīvošanas cīņām (Varonīgo Latvijas un Polijas karavīru, kuri 

piedalījās Latgales atbrīvošanas cīņās, atceres pasākumi Višķu pagastā); 

• Lielā ūdens iesvētīšana; 

❖ Februāris: 

• Sveču dienas pasākums “Sveču dienas noskaņās”; 

• Vokāli instrumentālo ansambļu koncerts. 

❖ Marts: 

• Muzikālais konkurss pagasta 3-6 gadus veciem bērniem “Cālēns”; 

• Jaunveidojamā jauniešu kora piedalīšanās novada jauno talantu konkurss 

“Zibsnis”; 

• Vokālo ansambļu “ANIMA CORDE”, “KORANSA” un “MŌLS” piedalīšanās 

novada vokālo ansambļu skatē; 

• Senioru deju kopas “MAGONES” piedalīšanās Senioru deju kopu sadancī 

Meirānos Lubānas novadā. 

❖ Aprīlis: 

• Lieldienu pasākums- balle “Agri lēca saulīte Lieldienu rītiņā”; 

• Vokālo ansambļu “KORANSA” un “MŌLS” piedalīšanās Lieldienu pasākumā 

Dagdā. 

❖ Maijs: 

• Baltā Galdauta svētki Višķos; 

• Pasākums māmiņām un vecmāmiņām “Silta jauka istabiņa”; 

• Vokālie ansambli “KORANSA” un “MŌLS” piedalīšanās Baltā galdauta 

svētkos Dagdas novadā. 

❖ Jūnijs: 

• Bērnības svētki “Mana saulainā bērnība”; 

• Jāņu ielīgošana Višķu pagastā “Par gadskārtu Jānītis nāca” un pagasta Jāņu 

sumināšana; 

• Senioru deju kopas “MAGONES” piedalīšanās Latgales senioru dziesmu un 

deju festivālā Rugājos; 

• Sieviešu vokālā ansambļa “ANIMA CORDE” piedalīšanās starptautiskajā-  

internacionālajā  festivālā: “Calella Grand Festival “Alegria” – Calella» Spānijā. 

❖ Jūlijs : 

•                     



❖ Augusts : 

• Višķu pagasta svētki «Višķi velk, ievelk, pievelk ...»; 

• Pagasta amatiermākslas kolektīvu piedalīšanās Daugavpils novada dienā 

Červonkā. 

❖ Septembris : 
• Ģimeņu svētki “Būt kopā!”; 

• Dzejas dienas Višķos “Nāk rudens apgleznot Latviju”; 

• Senioru deju kolektīvu sadancis Višķos; 

• Senioru deju kopas “MAGONES” piedalīšanās; Starptautiskajā deju kolektīvu 

festivālā Salaspilī. 

❖ Oktobris : 

• Višķu, Dubnas, Ambeļu un Maļinovas pagastu zemkopju svētki “Svētki 

maizei”; 

• Senioru pasākums “Mums vienam otru jāsatiek!”; 

• Vokālā ansambļa “KORANSA” piedalīšanās vokālo ansambļu sadziedāšanās 

pasākumā Aizkrauklē. 

❖ Novembris : 

• Mārtiņdienas pasākums “Mārtiņdienas lustes”; 

• Latvijas Republikas Proklamēšanas 102. gadadienai veltītais pasākums “Teic, 

kur zeme skaistākā”; 

• Pirmās adventes sveces iedegšana; 

• Vokālā ansambļa “MŌLS” piedalīšanās vīru vokālo ansambļu sadziedāšanās 

pasākumā Dekšārēs Viļānu novadā; 

• Senioru deju kopas “MAGONES” piedalīšanās Latgales senioru deju kolektīvu 

sadancī Preiļos. 

❖ Decembris : 

• Garīgās mūzikas koncerts Višķu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcā; 

• Ziemassvētku pasākums bērniem “Ziemassvētku burvestība”; 

• Jaungada pasākums – balle “Ziemas mūzikas virpulī”. 

 

➢ Materiāltehniskās bāzes papildināšana : 
• Podestu – pakāpienu kora dziedātājiem izgatavošana; 

• Tērpu elementu pagasta amatiermākslas kolektīviem izgatavošana. 

 


