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

mākslas skolas 

2022. gada vietējās nozīmes  pasākumu plāns 

Biķernieku pagasta pārvalde 

Biķernieku kultūras nams  

 

 Nr. 

p/k. 

Pasākuma norises 

laiks 

Pasākuma nosaukums  

(1-2 teikumi ar pasākuma satura atklāsmi) 

 3. 14.02.2022. Valentīna dienai veltīta digitāla foto izstāde „No sirds” un muzikāls 

video apsveikums 

 5. 06.03.2022. Krievu tradīcijas svētki „Masļenica” (ikgadējais tradicionāls pasākums, 

ar svētku koncertu un pankūku cienastu) 

 6. 14.03.-21.03.2022. Bērnu  un jauniešu gleznu izstāde “Pavasara krāšņumi” (Kultūras nams 

piedāvā apskatīt gleznu izstādi no bērnu un jauniešu zīmējumiem, kā 

viņi redz pavasara krāšņumus) 

 7. 22.03.2022. Radoša darbnīca “Ebru zīmēšana” (darbnīca bērniem un jauniešiem, 

mērķis – iepazīties ar jauno zīmēšanas tehniku) 

 8. 14.04.2022. Viktorīna bērniem “Pasakas apkārt mums”  (izklaides un izglītojošs 

pasākum bērniem, visdrīzāk zoom platforma ar google veidlapu) 

 9. 26.04.2022. Lieldienu dažādu tautu tradīcijas Latvijā (Dalībnieki: Biķernieki, 

Maļinova, Naujene, Ambeļi) (ikgadējais pasākums, mērķis – lieldienu 

tradīciju saglabāšana, pasākums ar koncertu un cienastu) 

 10. 05.05.2022. Radoša darbnīca “Dāvana mammai” (darbnīca bērniem un jauniešiem, 

mērķis – uztaisīt dāvanu mammai svētkos no piedāvātājiem 

materiāliem) 

 11. 08.05.2022. Otrā Pasaules kara upuru piemiņas diena. (ziedu uzlikšana pie kara 

upuru pieminekļa)  

 12. 28.05.2022. Pagasta svētki + Ģimenes svētki (pagasta ikgadējais un tradicionāls 

pasākums, iedzīvotājiem piedāvāts iesaistīties dažādas kultūras 

aktivitātes un ieskatīties svinīgo koncertu) 

 13. 01.01.2022. Bērnības svētki (ekskursija Līksnas pagasta parkā) 

 14. 22.06.2022. Ielīgošana (Ikgadējais pasākums, svētku koncerts, jautras aktivitātes, 

sieru degustācija) 

 15. 12.08.2022. Pārgājiens bērniem un jauniešiem (pārgājiens pa Biķernieku pagastu ar 

jautrām aktivitātēm) 

 16. 26.08.2022. Izklaides pasākums “Atvadas no vasaras” (pasākums pagasta 

iedzīvotājiem Bērzu parkā pie Biķernieku KN ar jautram aktivitātēm un 

kopīgo pavārītu zivju zupu) 
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17. 01.09.2022. Zinību diena “Atkal zvaniņš skan” (izklaides pasākums bērniem un 

jauniešiem ar spēlēm un konkursiem) 

18. 15.09.2022. Meistarklase bērniem “Zīmēšana ar švammi” (darbnīca bērniem un 

jauniešiem, mērķis – piedāvāt bērniem un jauniešiem iepazīties ar jauno 

zīmēšanas tehniku) 

19. 19. 09.– 26.09.2022. Rudens konkurss-izstāde “Dārzeņu un augļu bums” (Biķernieku pagasta 

iedzīvotāju izstāde Kultūras nama foajē , kompozīcijas no dārzeņiem un 

augļiem)  

20. 01.10.2022. Senioru balle (Izklaides pasākums senioriem ar koncertu un cienastu, 

apsveikums senioru dienā) 

21. 13.20.2022. Radoša ziepju darbnīca bērniem un jauniešiem (mērķis – iemācīt bērnus 

un jauniešus taisīt ziepes) 

 22. 29.10.2022. Izklaides pasākums “Sagaidot rudeni” (Pasākums pagasta iedzīvotājiem 

ar izklaides programmu un diskotēku) 

 23. 08.11.2021. Tematiska viktorīna bērniem un jauniešiem “Latvijas skaistākas vietas” 

(izglītojoša viktorīna bērniem un jauniešiem par Latviju) 

 24. 11.11.2022. Lāčplēša diena (Svinīgs lapu gājiens pa Biķernieku pagastu) 

 25. 14.11.-21.11.2022. Foto izstāde “Latvijas dabas bagātības” (foto izstāde facebook lapā, no 

pagasta iedzīvotāju atsūtījām bildēm) 

 26. 17.11.2022. LR Proklamēšanas dienas svinības (Svinīgs pasākums ar koncertu, 

veltīts Latvijas dzimšanas dienai) 

 27. 04.12; 11.12; 18.12; 

25.12.2022. 

Adventes sveces iededzināšana Biķerniekos (katru svētdienu Biķernieku 

KN iededzina kārtējo adventes sveci) 

 28. 06.12.2022. Eglītes svinīga iedegšana (Ārā uzstādītas eglītes svinīga iedegšana, 

pasākums pagasta iedzīvotājiem) 

 29. 17.12.2022. Ziemassvētku eglīte bērniem (izklaides pasākums bērniem ar 

Ziemassvētku programmu) 

 30. 12.12.-31.12.2022. Foto izstāde “Mana radoša eglīte”  (foto izstāde facebook lapā, no 

pagasta iedzīvotāju atsūtījām bildēm) 

 31. 20.12.2022. Radoša darbnīca bērniem un jauniešiem “Ziemassvētku rotaļlietu 

izgatavošana ” (mērķis iemācīt bērnus izveidot paštaisītas rotaļlietas no 

piedāvātājiem materiāliem) 

 32. 30.12.2022. Jaungada ballīte (izklaides pasākum pagasta iedzīvotājiem ar piedāvāto 

programmu:koncerts, konkursi un spēles) 


