
 

DAUGAVPILS NOVADA DOMES PASĀKUMU PLĀNS 

2019.gada 

JŪNIJS 
 

Pasākumi Datums Laiks Norises vieta 

L.Baulina darbu izstāde jūnijs 

 

(iestādes 

darba 

laikā) 

Daugavpils novada 

KC “Vārpa” 

Spoguļu izstāde no muzeja 

krājuma 

jūnijs 

 

 (iestādes 

darba 

laikā) 

Naujenes NM 

Izstāde “Naujenes pagasta vēsture” jūnijs 

 

 (iestādes 

darba 

laikā) 

Naujenes NM 

Izstāde “Šūsim pašas!” jūnijs 

 

 (iestādes 

darba 

laikā) 

Naujenes NM 

Izstāde “Vecticībnieku ikdienas 

dzīve un kultūra 20.gs. Latgalē” 

līdz 

13.jūnijam 

 

 (iestādes 

darba 

laikā) 

Naujenes NM 

Izstāde “Senās amatu prasmes 

fotogrāfijās” 

jūnijs 

 

 (iestādes 

darba 

laikā) 

Naujenes NM 

Izstāde “Galdnieka darbarīki 

muzeja krājumā” 

jūnijs 

 

 (iestādes 

darba 

laikā) 

Slutišķu 

vecticībnieku lauku 

sēta 

Regīnas Rokjānes rakstaino cimdu 

izstāde 

jūnijs 

 

 (iestādes 

darba 

laikā) 

Skrindu dzimtas 

muzejs 

Mākslinieces Daces Pudānes 

austās tekstīlijas 

jūnijs 

 

 (iestādes 

darba 

laikā) 

Skrindu dzimtas 

muzejs 

Ceļojošā izstāde “Viensētu koka 

arhitektūras savdabība 

Dienvidlatgalē”, fotomāksliniece 

Džeina Saulīte 

jūnijs 

 

 (iestādes 

darba 

laikā) 

Skrindu dzimtas 

muzejs 

Latgales rakstaino austo segu 

izstāde 

jūnijs 

 

 (iestādes 

darba 

laikā) 

Skrindu dzimtas 

muzejs 

Latgales mākslinieku gleznu 

izstāde no Daugavpils 

Novadpētniecības un mākslas 

muzeja krājuma 

jūnijs 

 

 (iestādes 

darba 

laikā) 

Skrindu dzimtas 

muzejs 

Laikraksta” Latgales laiks” 

reportieru izstāde “Latgales 

mirkļi” 

jūnijs 

 

 (iestādes 

darba 

laikā) 

Raiņa māja 

Berķenelē  

 “Saules meitas”- trīs autoru 

izstāde, gleznas -M.Veisbārde, 

medaļas zīmējumi -A.Bērziņš, 

fotogrāfijas -U.Liberte 

jūnijs 

 

 (iestādes 

darba 

laikā) 

Raiņa māja 

Berķenelē 

 

“Bērnu svētki “Vasariņu 

sveicinām!” 

01.06. 10.30 Maļinovas saieta 

nama laukums 



 

Daugavpils novada amatierteātru 

saiets “Spēlējam kopā” 

01.06.  Ambeļu pagasts 

Bērnu aizsardzības dienai veltīts 

pasākums ,,Nāc, nākdama 

vasariņa”  

03.06. 10.00 PII ,,Sprīdītis” 

teritorija 

Daugavpils novada atklātais 

čempionāts futbolā        

04.06. 

06.06. 

 11.06. 

 13.06.  

20.06. 

18.30      Višķi 

Radošās tikšanās bērniem un 

jauniešiem “Vasaru sagaidot” 

 

05.06. 

12.06. 

19.06. 

no 13.00 

līdz 

15.00 

Demenes kultūras 

nams 

Foto konkursa “Grāmatas dzīves 

zelta mirkļi” noslēguma pasākums - 

uzvarētāju apbalvošana   

06.06. 15.00 
Naujenes TB 

Bērnu nodaļa 

Daugavpils novada pašvaldības 

darbinieku vasaras sporta spēles 

07.06. 14.00 Višķu pagasts 

Latvju Pirts un zāļu festivāls 07.06- 9.06  Višķi 

Velobrauciens pa Vecsalienas 

pagastu – fotokonkurss “Mans 

skaistākais pagasts”  

12.06.  10.00 Maršruta sākums 

pie Červonkas pils 

Amatierteātra “Maskas” 

pirmizrāde – G.Drezova “Kāzas 

Bazūnēs” 

15.06. 15.00 Līksnas muižas 

parks 

Latgales novada 17.Senioru 

dziesmu un deju festivāls 

16.06. 17.00 Višķu pagasts 

Dziesmu saiets “Šūpojamies 

dziesmās” 

Vokālajam ansamblim “Līgaviņas” – 

15 gadi 

16.06. 16.00 Silenes kultūras 

nams 

“Gaisa pūķu diena” jaunatnes 

pasākums 

20.06.  10.00 Červonkas pils 

Kulinārā darbnīca “Sieru 

izgatavošanas  

paraugdemonstrējumi, 

degustācija 
 

21.06. 13.00 Skrindu dzimatas 

muzeja kulinārā 

mantojuma telpa 

Ielīgošana Silenē 21.06. 20.00 Sila ezera krastā 

Radošās darbnīcas Jāņu vainagu 

pīšanā 

21.06. 11.00 Pretī 

Nīcgales tautas 

namam 

Jāņu ielīgošana “Kad saule 

rotājas” 

21.06. 20.30. Pretī 

Nīcgales tautas 

namam 

Daugavpils novada KC “Vārpa” 

folkloras kopas “Dyrbyni” dalība 

Ielīgošanas pasākumā 

21.06.  Ambeļu pagasts 

Daugavpils novada čempionāts 

strītbolā 

22.06. 10.00 Višķu pagasts 



 

Ielīgošanas pasākums  “VAKARS 

PIE JĀŅUGUNS” 

22.06. 20.00 Maļinovas saieta 

nama laukums 

Jāņu ielīgošanas pasākums un 

zaļumballe kopā ar  

Lauri&CO 

22.06. 21.00 Dubnas pagasta 

estrādē 

Līgo deju nakts 23.06. 23.00 Silenes laukums 

Līgo svētki Višķu estrādē 23.06.  Višķu pagasts 

Līgo svētki Červonkas pils parkā 23.06.  22.00 Červonkas pils 

parks 

Līgo zaļumballe pie Salienas 

kultūras nama    

23.06. 21.00 pie Salienas 

kultūras nama    

Līgo kauss pludmales volejbolā 

Sporta aktivitātes ģimenēm 
23.06. 10.00 Līksnas muižas 

parks 

Līgo Līksnā 23.06. 21.00 Līksnas muižas 

parks 

Līgo svētku pasākums 23.06. 21.00 Alejas laukums, 

estrāde (Svente) 

Līgo svētki Demenē  

 

23.06. 21.30 Demenes estrāde 

Līgo Svētki 23.06. 20.00 Tabores estrādē 

Daugavpils novada čempionāts 

pludmales volejbolā  

29.06.  10.00 Višķi  

Nacionālā šķirnes suņu izstāde 29.06. - 

30.06 

 Višķu estrāde 

 

 

 


