
DAUGAVPILS NOVADA DOMES PASĀKUMU PLĀNS 

2019.gada 

MAIJS 
 

Pasākumi Datums Laiks Norises vieta 

Izstādes: 

 Mākslinieces Daces Pudānes austās 

tekstīlijas 

 Mākslinieka J.Svenča ekspozīcija – 

izstāde (grafikas darbi, linogriezumi, 

klišejas, dzīvojamās istabas mēbeles) 

 Latgales rakstaino austo segu izstāde 

 Latgales mākslinieku gleznu izstāde no 

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas 

muzeja krājuma 

maijs 

(iestādes 

darba 

laikā) 

Skrindu 

dzimtas 

muzejs 

Izstādes: 

 Jura Dimitera plakātu izstāde “..sērkociņu 

kastīte visumā..” 

 Regīnas Rokjānes un Skaidrītes 

Bogdānovas darbu izstāde “100 cimdu 

Latvijai” 

 Laikraksta” Latgales Laiks” reportieru 

izstāde “Latgales mirkļi” 

 “Saules meitas”- trīs autoru izstāde, 

gleznas M.Veisbārde, medaļas zīmējumi 

A.Bērziņš, fotogrāfijas U.Liberte 

 

līdz 15.05. 

 

līdz 20.05. 

 

 

no 18.05. 

 

 

no 18.05. 

 
 

 

 

 

 

(iestādes 

darba 

laikā) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raiņa māja 

Berķenelē 

 

 

 

 

 

 

Izstāde “Priekšauti un lietas no vecmāmiņas 

pūra lādes līdz mūsdienām” 

līdz 15.05. (iestādes 

darba 

laikā) 

Kalupes 

pagasta 

pārvaldes ēka 

Maija dziedājumi un lūgšanas pie ceļmalu 

krustiem Vaboles pagastā kopā ar 

etnogrāfisko ansambli „Vabaļis” 

01.05. 

 

22.05. 

 

29.05. 

16.00 

 

16.00 

 

16.00 

Sarkaņu 

krusts 

Priednieku 

krusts 

Vaboles 

krusts 

Nīcgales pagasta svētki 

 pavasara gadatirgus, 

 koncerts ,,Iedejosim pavasarī” 

01.05. no 

9.00 

Nīcgales 

ciems 

Baltā galdauta svētki 01.05. 15.00 Kalupes 

pagasta 

pārvaldes ēka 



Izstāde “Baltā galdauta stāsts” 
02.05.-

10.05. 

(iestādes 

darba 

laikā) 

Maļinovas 

saieta nams 

 

Skrindu dzimtas muzeja izstāde „Munys 

pusis ļaudis” 

03.05.-

31.05. 

(iestādes 

darba 

laikā) 

Vaboles 

kultūras nams 

 

Sarunas ābeļdārzā  pie balti klāta galda 03.05. 13.00 

Vaboles  

kultūras    

nams 

Baltā galdauta svētki 03.05. 13.00 
Sventes 

centrs 

Rotaļu un danču vakars Višķos  03.05. 18.00-

23.00 

Višķu pagasta 

sabiedriskais 

centrs 

Ģitārmūzikas koncerts “Aprīļa ģitāras -7” 

- 

 ģitāristu un bardu saiets  

04.05. 16.00 Kalkūnes 

pagasta 

pārvalde, aktu 

zāle (2.stāvs) 

Baltā galdauta svētki, Lielbornes muižas 

parka atklāšana  

04.05. 12.00 

 

Lielbornes 

muiža 

(Saliena) 

Baltā galdauta svētki 04.05. 12.00 Līksnas 

Muižas parks 

Baltā galdauta svētki 04.05. 11.00 Demenes 

pagasts, 

Zemgales 

ciems 

Daugavpils novada KC “Vārpa” vokālā 

ansambļa “Stage On” dalība Baltā 

galdauta svētkos 

04.05.  Ilūkstes 

novada 

Kultūras 

centrs 

Ilmas Kupcovas fotoizstāde “Laimes 

receptes” 

no 07.05.  
Naujenes 

tautas 

bibliotēka 

Klūgu pīšanas nodarbības   

  

07.05. 

14.05. 

21.05. 

28.05. 

 
Naujenes 

Novadpētnie-

cības muzejs 

Pasākums veltīts Mātes dienai izstāde 

“Māmiņas lakatiņš” 

08.05. 

 

11.00 Salienas 

kultūras nams 

Radošās darbnīcas "Savai mīļai 

māmiņai..."     

08.05. 18.00 Nīcgales 

pagasts 

2. Pasaules kara  upuru piemiņas dienas 

pasākums 

08.05. 14.00 Brāļu kapi 

Sventē 



Danču vakars  

  

09.05. 19.00 Novada 

kultūras 

centrs 

“Vārpa” 

Lāču pamatskolas Mātes dienai veltīts 

koncerts 
10.05. 13.30 

Naujenes 

kultūras 

centrs 

 Meistarklase “Dāvanu izgatavošana, 

veltītas Mātes dienai” 

10.05. 16.00 Červonkas 

pils 

Koncerts, veltīts Mātes dienai- 

“Mīļo māmiņ, sveicam mēs!” 

10.05. 16.00 Maļinovas 

saieta nams 

Mūsdienu deju repertuāru apguves skate 

Latgalē 

10.05. 13.00 Daugavpils 

Kultūras pils 

Jaunatnes pasākums “Ģimenes 

saliedēšanas diena-Mātes diena” 

11.05. 13.00 Červonkas 

pils 

Ģimenes svētki  

 

11.05. 12.00 Līksnas 

Muižas parks 

 

“Ģimenes pēcpusdiena”: 

- koncerts,  

- sporta aktivitātes,  

- piepūšamās atrakcijas 

12.05. 15.00 Sventes tautas 

nams 

“Jauno ģimeņu svētki”  12.05. 11.00 Novada 

kultūras 

centrs 

“Vārpa” 

Intelektuālā spēle 12.05. 12.00 Tabores 

pagasta 

sabiedriskais 

centrs 

Senioru večerinka ,,Es ar savu 

priekšautiņu” 

14.05. 14.00 Kalupes 

pagasta 

pārvaldes ēka 

Izglītības un informācijas diena “Fiziski 

un garīgi vesels cilvēks - laimīgs cilvēks 

laukos” 

15.05. 14.00-

20.00 

Sporta 

laukums, 

Krauja 

Senioru un cilvēku ar ierobežotām  

vajadzībām pasākums  “Krievu tautas 

paražas” 

15.05. 14.00 Červonkas 

pils 



Naujenes pagasta svētku ietvaros 

“Ģimenes diena” ar  galda spēlēm, rotaļām, 

mākslas plenēru, Naujenes pagasta radošo 

cilvēku darbu izstādi 

15.05. 16.00 Daugavas  

iela 34,  

Krauja 

Linarda Onzuļa fotogrāfiju 

personālizstādes “Lapzemes skices” 

atklāšana 

15.05. 15.00 Daugavas  

iela 34 

Krauja 

Daugavpils novada KC “Vārpa” folkloras 

kopas “Dyrbyni” koncerts 

16.05. 

 

21.00 Klubs 

“Artilērijas 

pagrabi” 

Daugavpils 

 

Mācību gada noslēguma pasākums 17.05.  Novada 

izglītības 

iestādes 

Daugavpils novada KC “Vārpa” vokālā 

ansambļa “Stage On” dalība 6. 

Starptautiskajā bērnu un jauniešu 

mūzikas, deju un modes festivālā 

“Apskauj mani, māmuliņa!” 

18.05.  Dagdas 

pilsētas parka 

estrāde  

Pasākums “Kopā jautrāk iet!” veltīts 

Ģimenes dienai 
18.05. 12.00 

Tabores 

pagasta 

sabiedriskais 

centrs 

Muzeju nakts ietvaros -literāri muzikāls 

pasākums “Katoļu garīdznieki – tautas 

izglītotāji” 

18.05. 18.00 

Vaboles 

pagasta 

bibliotēka 

sadarbībā ar 

Skrindu 

dzimtas 

muzeju 

Muzeja diena “Nav nosapņots, bet 

izdzīvots” ietvaros: 

 velobrauciens no DU (Parādes ielā 1 

stavvietas) uz Raiņa māju Berķenelē, 

 izstāžu atklāšana, meistardarbnīcas un 

dažādas aktivitātes, 

 koncerts “Nav izsapņots bet izdzīvots” 

(Piedalās jauniešu  mūzikas grupas no 

Daugavpils, Rēzeknes, Ilūkstes, Lietuvas un 

bērnu un jauniešu teātra studija “Berķeneles 

kamolītis” ar uzvedumu “Akāciju palags”) 

18.05. 
12.00-

20.00 

Raiņa māja 

Berķenelē 



Naujenes pagasta svētku ietvaros Naujene 

svin Muzeju nakti 

18.05. 15.00-

22.00 

Pie Naujenes 

Novadpētnie-

cības muzeja 

Starptautiskās akcijas “Muzeju nakts” 

pasākuma ietvaros: 

 izstāžu “Naujenes pagasta vēsture”, 

“Šūsim pašas”, “Vecticībnieku ikdienas 

dzīve un kultūra 20.gs. Latgalē”, “Senās 

amatu prasmes fotogrāfijās” un Spoguļu 

izstāde no muzeja krājuma atklāšana, 

 tikšanās ar izstādes “Vecticībnieku 

ikdienas dzīve un kultūra 20. gs. Latgalē” 

kuratori, vecticībnieku kultūras pētnieci 

Tatjanu Kolosovu, 

 Naujenes kultūras centra un muzeja 

radošās darbnīcas, 

 izstāžu “Koka arhitektūra Naujenes 

pagastā” un “Galdnieka darbarīki muzeja 

krājumā” atklāšana 

 

 

 

 

(izstādes 
darbosies no 

18.05. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

no 01.05. 

 

 

15.00-

24.00 

 

 

 

 

(iestādes 

darba 

laikā) 

 

 

 

 

16.00-

21.00 

 

 

 

Naujenes 

Novadpētnie-

cības 

muzejs 

 

 

 

 

 

 

Slutišķu 

vecticībnieku 

lauku sēta 

(Naujene) 

Starptautiskās akcijas “Muzeju nakts” 

pasākums “Katoļu garīdznieki – tautas 

modinātāji”: 

 tikšanās ar Līksnas un Kalupes draudžu 

esošajiem un bijušajiem priesteriem šajās 

draudzēs, 

 mākslinieka, novadnieka Jāņa Svenča 

dzejas grāmatas “Gadu ritumā” 

atvēršanas prezentācija, 

 izstāžu un ekspozīcijas apskats muzejā, 

videoierakstu demonstrējumi no muzeja 

krājuma 

18.05. 16.00-

01.00 

Skrindu 

dzimtas 

muzejs 

Naujenes pagasta svētki “Naujene svin 

760” kopā ar Sabīni Berezinu un Nikolaju 

Puzikovu     

19.05. 14.00-

19.00 

Naujenes 

pagasta 

pārvalde, 

Juzefovas 

parks  

Konsultāciju sniegšana  iedzīvotājiem 21.05. 8.30 Skrudalienas 

pagasts 

Izglītības un informācijas diena “Fiziski 

un garīgi vesels cilvēks - laimīgs cilvēks 

laukos” 

22.05. 10.00-

16.00 

Demenes 

pagasta 

kultūras nams 



Atpūtas vakars senioriem un cilvēkiem ar 

īpašām  

vajadzībām  

22.05. 14.00 Salienas 

pagasta 

kultūras nams 

R.Ratkeviča  foto izstāde “Debesis iekrita 

tevī” 

līdz 24.05. (iestādes 

darba 

laikā) 

Novada 

kultūras 

centrs 

“Vārpa” 

Kulinārā mantojuma darbnīcas 

atklāšanas pasākums: 

 Pirmās kulinārās darbnīcas"Maizes 

cepšana” paraugdemonstrējumi, 

degustācija. (Nodarbības vadīs maizes 

cepēja Vida Jaunušāne) 

24.05. 13.00 

pēc 

piepra-

sījuma 

Skrindu 

dzimtas 

muzejs 

Jauniešu pasākumi “ReLight 

Vasarsvētkos”: 

 sportiskās aktivitātes 

 

 

 

 zaļumballe 

 gaismas aktivitātes 

24.05. 

25.05. 

 

 

25.05. 

18.00-

20.00 

10.00-

12.00 

21.00 

22.00 

Vaboles 

stadions 

 

 

Vaboles 

pagasta 

parka 

laukums 

“Vasaras svētku Sadancis”, Vaboles deju 

kolektīvam - 60  

25.05. 18.00 Vaboles 

pagasta 

parka 

laukumā 

Daugavpils novada KC “Vārpa”  DK 

“Līksme” dalība tautas deju kolektīvu 

JDK “Aisma 60”  jubilejas pasākumā 

“Vasaras svētku Sadancis”  

25.05.  Vaboles 

pagasta 

parka 

laukumā 

Velomaršruta Nr.35 trešā posma 

atklāšanas pasākums    

25.05. 8.00 Brauciens 

Krāslava – 

Lazdukalns 

Ģimenes diena -“Ģimenes    tradīciju pūra 

lāde”: 

- jautra radoša darbnīca, 

- ģimeņu sporta spēles 

- koncerts 

26.05. 11.00 Silenes 

ciemata 

centrālais 

laukums 

Silenes 

kultūras nams 

Daugavpils novada atklātais čempionāts 

vieglatlētikā 

26.05. 10.00   Višķu 

stadions 



L.Baulina darbu izstāde no 27.05. 
 

(iestādes 

darba 

laikā) 

Daugavpils 

novada KC 

“Vārpa” 

Sporta spēles personām ar īpašām 

vajadzībām 

29.05. 10.00-

16.00 

Ilūkstes pilsētas 

stadions, 

Stadiona iela 2 

Sagaidām vasaru ar dejām un dziesmām 31.05. 19.00 Biķernieku 

kultūras nams 

 


