
DAUGAVPILS MĀLA MĀKSLAS CENTRS

Izstādes „Izcilie Daugavpils ebreji”, „Izcilie Latgales ebreji”,  
B. Ginzburgs – tēju karalis” apska�šana. Iepazīs�nāšana ar 
muzeja ekspozīciju. Cienāšana ar māci.    
*20.maijs 10.30 ‐ 12.00 Stāsts: „Sinagoga ‐ ebreju tautas zelts 
un gods”

Pasākuma nosaukums: „Mirdz lāpu sarkanā uguns”
Norises laiks 19.00 ‐ 23.00
Izstādes un meistaru darbnīcas apskate.    
TLMS „Latgale” amata demonstrējumi.
Tālrunis informācijai 654 25302, www.dnmm.lv 

Pasākuma nosaukums: Ekspozīcija: „Mani Latvijas stās�” un 
“Medicīnas vēstures ekspozīcija”. 
Norises laiks 18.00 ‐ 22.00
Ekspozīciju „Mani Latvijas stās�” un „Medicīnas vēstures 
ekspozīcija” apskate un ak�vitātes pieaugušajiem un bērniem.
Tālrunis informācijai 65437943, www.dmk.lv

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES MEDICĪNAS KOLEDŽA

DAUGAVPILS SKROŠU RŪPNĪCA
Pasākuma nosaukums: „Skaņa pār pilsētu”
Norises laiks 18.00 ‐ 22.00 
Instalācija tornī „Augstākais Tālavas Taurētājs”.  
Atvērts vēsturiskais skrošu apstrādes cehs un ekspozīcija. 
Ak�vitātes un spēles iekšpagalmā.
Tālrunis informācijai 27766655, www.dsr.lv

4 MUZEJS „EBREJI DAUGAVPILĪ UN LATGALĒ”

Pasākuma nosaukums: „Sinagoga ‐ ebreju tautas zelts un gods”
Norises laiks 20.00 ‐ 01.00
20.00 ‐ 21.20, 21.30 ‐ 22.50, 23.00 ‐ 00.15 Stāsts: „Sinagoga ‐ 
ebreju tautas zelts un gods” (Toras �stoklis. Kā no�ek 
dievkalpojums. Ebreju tradīcijas, svētki, ēdieni, reliģiskie 
piedērumi).

Pasākuma nosaukums: „…Dzied vīri tam slavas dziesmas, raud 
žēli meitenes”
Norises laiks 18.00 ‐ 23.00
18.00, 18.40, 19.20, 20.00, 20.30, 21.00, 21.40, 22.20  
Ekskursijas gida pavadībā latviešu un krievu valodās 
(maksimālais skaits grupā 50)
Pasākumā laikā no�ks viktorīna starp ekskursiju dalībniekiem.
Tālrunis informācijai 65422818, www.smakovka.lv

Pasākuma nosaukums: „Mans zelts ir mana tauta, mans gods 
ir viņas gods”
Norises laiks 19.00 ‐ 24.00
19.00 ‐ 23.00 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja 
ekspozīciju un izstāžu apskate:     
Ekspozīcija „Daugavpils novada kultūrvēsture”    
Muzeja krājuma izstāde “Lai mūzika skan”   
Izstāde „Ceļš uz dievnamu”     
Interjera izstāde „Pagātnes reveranss”   
Izstāde „Nauda ar Latvijas dvēseli. Lats”    
Daugavpils dekāna priestera A. Madelāna piemiņas izstāde 
„Mīlēt Dievu un kalpot cilvēkiem”    
Leonīda Baulina mākslas zāle      
Pjotra Hudobčenoka mākslas darbu izstāde „Dvinskas stās�” 
Daugavpils reģiona mākslinieku asociācijas izstāde „Pieskāriens”  
Daugavpils Universitātes Maģistru studiju programmas „Māksla” 
absolventu darbu izstāde „Ideja ieņem formu” 
Dabas ekspozīcija.     
19.00 ‐ 22.45 „Seno amatu pagalmiņš”:     
‐ Loka šaušana un cirvju mešana     
‐ Latgales nacionālie ēdieni     
‐ Latgales amatnieku �rdziņš     
‐ Latgales arheoloģisko tērpu paraugdemonstrējumi (muzeja 
pagalms, ieeja no Muzeja ielas puses).
19.00 ‐ 21.00 Radošā darbnīca „Tālavas pasakas”
19.00 ‐ 22.45 MUZEJU NAKTS KONCERTS „Tālavas taurētāja 
stāstu mo�vi” ‐ piedalās:        
‐ S. Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas koris un mūzikas 
vidusskolas audzēkņi      
‐ Tautas deju kolek�vi „Laismeņa” un „Daugaveņa”  
‐ Bērnu un jauniešu centrs „Saules stariņi”, „Jaunība”   
‐ „Ludzas amatnieki”      
‐ Juris Ostrovskis („Dvinskas muzikan�”) (Skatuve Muzeja ielā)
23.00 ‐ 00.00 Muzeja nakts noslēgums: krāšņais šovs ‐ 
Muzikālā mākslas performance “ZIEDU DUETS” (Rīgas iela 8).
Tālrunis informācijai 654 24155, www.dnmm.lv

DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLA „SAULES SKOLA” 2
Pasākuma nosaukums: „Uzvaras gaviļu svētkos meitenes 
vaiņagus pin”
Atvērto durvju DIENA un Muzeju NAKTS Saule skolā
Norises laiks 12.00 ‐ 23.00
12.00 ‐ 18.00 Atvērto durvju diena ‐ iepazīšanās ar skolas 
izglī�bas programmām, telpām, izstādēm. Radošās darbnīcas.
18.00 ‐ 23.00 Muzeju Nakts Saules skolā. Ekskursijas, izstāžu 
apmeklējums.
22.00 ‐ 22.30 Modes priekšnesums un ansambļa AKVARELIS 
koncerts „KOPĀ BŪT UN GAVILĒT!”
Tālrunis informācijai 20217446, www.saules.lv

EKSPOZĪCIJA „ŠMAKOVKAS MUZEJS” 3

DAUGAVPILS NOVADPĒTNIECĪBAS UN  
MĀKSLAS MUZEJS
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DAUGAVPILS MARKA ROTKO MĀKSLAS CENTRS
Pasākuma nosaukums: „Nakts pelēkus palagus klāj”
Norises laiks 19.00 ‐ 24.00        
Miers un spriedze Latgales reģiona mākslā.    
Sapņi un realitāte Fīnas grafikas darbnīcas grupas izstādē. 
Ekspresijas Maijas Bērziņas personālizstādē „Man pa�k”. 
Sajūtu instalācijas un mul�mediju projekcijas. 
19.00 ‐ 22.00 Nezināmais laikme�gās keramikas izstādē „Gaisā!” 
Latvijas Laikme�gās keramikas centrs, Hospitāļu iela 8.
*Digitālā ekspozīcija „Marks Rotko. Dzīve un māksla” (*Ieeja par 
maksu!) Tālrunis informācijai 654 30248, www.rotkocentrs.lv

Pasākuma nosaukums: „Taurētājs nomodā”
Norises laiks 19.00 ‐ 24.00 
19.00 ‐ 20.30, 21.00 ‐ 22.30 Ekskursijas latviešu valodā pa 
apvienoto maršrutu „Cietokšņa aizstāvja un izlūka taka”
19.30 ‐ 21.00, 21.30 ‐ 23.00 Ekskursijas krievu valodā pa 
apvienoto maršrutu „Cietokšņa aizstāvja un izlūka taka” 
(Nikolaja iela 5)
20.00 ‐ 21.00 Muzeju nakts koncerts (Aiz Nikolaja vār�em, 
Daugavpils cietokšņa 1. krasta lunete)
19.00 ‐ 23.00 Fotoizstāde vel�ta Latvijas armijas 100‐gadei  
„4 Zemgales divīzija Daugavpils cietoksnī (1920‐1940)” un 
mākslinieku stūrī�s (6. kontrgardes kaponieris)
18.30 ‐ 19.00 Deju biedrības „Dinaburg 1812” seno deju 
priekšnesums (Nikolaja vārtu priekšā)
19.00 ‐ 24.00 Park Hotel Latgola restorāns vēsturiskās 
provianta magazīnas ēkas 2. stāvā (par maksu) un Sofijas 
Šabuņevičas mākslas darbu izstāde (Nikolaja iela 9)
19.00 ‐ 24.00 „S�lizētu vēsturisko tērpu izstāde Dinaburg 
1812” (Nikolaja iela 3, ieeja par ziedojumiem)
20.00 ‐ 22.00 Daugavpils cietokšņa dabas iepazīšana 
aizsarggrāvī, ultraskaņas sonora izmēģināšana, iejušanās 
sikspārņa ādā, stās� par cietokšņa aizsarggrāvja un vaļņa 
iemītniekiem Daugavpils sikspārņu centrā (Nikolaja iela 3)
18:00 ‐ 23:00 Informa�vā telts (Nikolaja iela 5)
Tālrunis informācijai 65424043, www.facebook.com/Daugavpils.cietoksnis/

DAUGAVPILS CIETOKŠŅA KULTŪRAS UN 
INFORMĀCIJAS CENTRS
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