DAUGAVPILS NOVADA PASĀKUMU PLĀNS
2018.gada marts
Pasākumi
Sigurda Vīdzirkstes personālizstāde

Datum
s
marts

Norises vieta

Maijas Bērziņas gleznu izstāde “ Gaišie ūdeņi”

marts

Novada kultūras centrs
“Vārpa”
Raiņa māja “Berķenelē”

Unas Libertes fotoizstāde
“Turpināt dzīvot…skaisti”

marts

Raiņa māja “Berķenelē”

Anitas Karpenko gleznu izstāde “Latgales ainavas”

marts

Raiņa māja “Berķenelē”

Mākslinieces Valentīnas Zeiles darbu izstāde “Saruna”

marts

Naujenes novadpētniecības
muzejs

Mākslinieces Valentīnas Zeiles darbu izstāde
“Lidojums”

marts

Naujenes novadpētniecības
muzejs

Etnogrāfijas ekspozīcija „Skovorda, ļižeika, kačerags i
citi štrumenti”

marts

Naujenes novadpētniecības
muzejs

Balto rokdarbu izstāde (galdauti, dvieļi, sedziņas)

marts

Skrindu dzimtas muzejs

Daces Pudānes tekstildarbu izstāde

marts

Skrindu dzimtas muzejs

Biedrības “ Lixten” veidotie baneri “ Grāfu PlāteruZībergu kultūrvēsturiskais manjohums mums līdzās”

marts

Skrindu dzimtas muzejs

Skrindu dzimtas muzeja ceļojošā izstāde “ Viensētu
koka arhitektūras savdabība Dienvidlatgalē”

marts

Vaboles kultūras nams

Fotoizstāde “Mirklis Rāznas nacionālajā parkā”

marts

Sabiedriskais centrs “Laucesa”

Veltas Loces gleznu izstāde

Līdz
20.03.

Červonkas pils
Vecsalienas pagasts

Veco mantu izstāde “Viņi satur roku siltumu”

No
25.03.

Červonkas pils
Vecsalienas pagasts

Tautas fotostudijas “Ezerzeme-F” izstādes “Latgales
ainava” atklāšana

No
24.02.

Naujenes kultūras centrs

II Starptautiskais Pūšaminstrumentu spēles jauno
izpildītāju konkurss “NAUJENE WIND 2018”

01.03.02.03.

Daugavpils Universitāte

Daugavpils novada čempionāts Telpu futbolā

01.03.

Sventes vidusskola

Izglītības iestāžu pūtēju orķestru skate

02.03.

Madona

Pasākums “Es tev savu dziesmu dziedu”

02.03.

Červonkas pils
Vecsalienas pagasts

Novada čempionāts basketbolā vīriešu komandām

03.03.
11.03.
18.03.
03.03.

Lāču pamatskola

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku un XVI deju
svētku koprepertuāra un svētku dalībnieku atlases
skate

04.03.

Novada kultūras centrs
“Vārpa”

Skaļās mūzikas nedēļa
“Antonio Vivaldi-340”

05.09.03.

Laucesas pagasta bibliotēka

Kristīnes Lipkovas foamarīna ziedu rotu
meistardarbnīca “Ziedu laiks”

06.03.

Kalkūnes pagasta pārvalde

Radoša darbnīca “Dāvana mammai”

06.03.

Biķernieku kultūras nams

Interešu grupas “Sventes pērlītes” radošās darbnīcas:
kusadamas origami un kreppapīra ziedu izgatavošana;
Darbs ar audumu

07.03.
14. 03.

Daugavpils atklātais čempionāts hokejā – ar novada
komandas „Kalupe” piedalīšanos

Daugavpils
Ledus halle

Sventes Tautas nams

21.03.
28.03.
Skolu vokālās mūzikas konkurss “Balsis”

07.03.

Preiļi

Radošā darbnīca “Lūk pavasaris ir klāt!”

07.03.

Maļinovas pagasta saieta nams

Radošā darbnīca “Apsveikums sievietēm”

07.03.

Sventes bibliotēka

Starptautiskajai sieviešu dienai veltīts pasākums

08.03.

Salienas kultūras nams

Atpūtas vakars “Daiļās dāmas”

09.03.

Tabores sabiedriskais centrs

Atpūtas pasākums “Sievietes liktenis mīlēt un ciets”

09.03.

Nīcgales tautas nams

Latvijas 3. līgas čempionāts basketbolā

vīriešu komandām:
Daugavpils novads - Rēzekne
Daugavpils novads - Cēsis
Daugavpils novads - Carnikava

09.03.
16.03.
24.03.

Rēzekne
Cēsis
Lāču pamatskola

Špoģu Mūzikas un mākslas skolas kokles spēles klases
audzēkņu dalība Kokļu mūzikas koncertā “Kokles
skaņas”

09.03.

Madona

Daugavpils novada čempionāts florbolā

10.03.

Silenes pamatskola

Vokālo ansambļu dalība Latgales reģiona skatē

10.03.

Ilūkstes kultūras centrs

Naujenes Pūtēju orķestra dalība pūtēju orķestru skatē

10.03.

Ogres kultūras centrs

Starpnovadu turnīrs volejbolā sievietēm
“Sniegpulkstenīte”

11.03.

Špoģi

Tikšanās ar dzejnieci Stepanīdu Miloševiču

13.03.

Laucesas pagasta bibliotēka

Radoša darbnīca “ Pankūku cepšana ”

14.03.

Biķernieku kultūras nams

Valijas Plataces foto izstādes “VIŅA: SIEVIETE”
atklāšana.
Īpašā foto akcija Medumu pagasta daiļā dzimuma
pārstāvēm “ Mūsu daile”

18.03.

Medumu pagasta tautas nams

Kalupes baltā galdauta aušanas atklāšana

19.03.

Kalupes pagasts

Radošā darbnīca “Lieldienu zaķis”

20.03.

Salienas kultūras nams

Pavasara Māras diena. Kulinārā mantojuma
saglabāšana un popularizēšana

23.03.

Maļinovas pagasta saieta nams

Tematisks pasākums
Skrindu 150 gadu jubilejā

23.03.

Skrindu dzimtas muzejs,
Viļānu katoļu baznīca

Jauktā kora “Latgale” dalība Dienvidlatgales koru
apriņķa kopmēģinājumā

23.03.

Daugavpils Latviešu kultūras
centrs

Pavasara koncerts

24.03.

Medumu pagasta tautas nams

Radošā darbnīca “Lieldienu dekoru veidošana”
Lieldienu pasākums

24.03.
29.03.

Līksnas pagasta bibliotēka
Salienas kultūras nams

Radošā darbnīca “Lieldienu prieki”

29.03.

Sventes bibliotēka

Godinot B.

