
Pasākumi 
Augšdaugavas novadā 

2021. gada oktobrī



4. - 8.10. - Augšdaugavas novada jauniešu talantu konkurss “Zibsnis” digitālā
formātā, tiešsaistē
Oktobrī KC “Vārpa” logos - Delijas Maksimas darbi no izstādes ”Redzamības
virskārta” sadarbībā ar Marko Rotko mākslas centru

25.10. – 25.11. Ambeļu pagasta bibliotēkā - „Muzikālais noskaņojums” –
mūzikas instrumentu izstāde

1.10. Bebrenes pagasta bibliotēkā - literatūras plauktu izstāde: “ Tā nemaz
pasaule neiet, kā domā” – rakstniecei Annai Brigaderei – 160
4.10. Bebrenes pagasta bibliotēkā - literatūras izstāde bērniem “Lasīšana ir
logs, caur kuru bērni redz un izzina pasauli un sevi” – rakstniekam Valdim
Rūmniekam – 70
5. - 29.10. Bebrenes pagasta bibliotēkā - Veltas Strodes adījumu izstāde “ Nāk
rudentiņis, būs barga ziema..“
7.10. Bebrenes pagasta bibliotēkā - literatūras izstāde “Pirmā pērle, kuru
cilvēks sev var iemantot, ir viņš pats” – rakstniekam Jānim Porukam - 150
8.10. Bebrenes pagasta bibliotēkā - plauktu izstāde “Dzīve nav tik viena taisna
līnija” rakstniecei Mārai Svīrei – 85
9.10. plkst. 12.00 Bebrenes dzirnavu laukumā - Bebra tirgus rudenī
13.10. Bebrenes pagasta bibliotēkā - literatūras apskats “Kas kvēlo pats, spēj
iesildīt arī citus…” – rakstniekam Anšlavam Eglītim – 115
20.10. Bebrenes pagasta bibliotēkā - plauktu izstāde “…dzeja ir visur, ap visu
un visā…” Aleksandram Čakam – 120
27.10. Bebrenes pagasta bibliotēkā - plauktu izstāde: “… Es gribu pateikt jums,
ko zinu pats…” dzejniekam Uldim Auseklim – 80
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14.10. plkst. 15.30 Biķernieku KN - radoša darbnīca “Vitamīnu bums” 

21. 10. Biķernieku KN - radoša darbnīca “Jauna zīmēšanas tehnika”
1. – 31.10. Demenes pagasta bibliotēkā - literārā izstāde “Grāmatas rudens
vakariem”

Visu oktobri Dubnas pagasta bibliotēkā - Tamāras Gordinas darbu izstāde ”Mans
darbošanās prieks”
27. 10. Dubnas pagasta bibliotēkā - radošā darbnīca ar Tamāru Gordinu “Glezna
un dzeja”
11. - 29.10. Dubnas pagasta bibliotēkā -  bērnu darbu izstāde “Radošie darbiņi no
rudens lapām”

Visu oktobri Dvietes Kultūras namā - izstāde “Ar koku saknēm caurvīta šī zeme”
1.-15. oktobrī Dvietē - Meža un dārza dienas
1.-23. oktobrī Dvietes pagasta bibliotēkā - ziedu atklātņu kolekcijas izstāde
“Atvadas vasarai”
1. oktobrī Dvietes pagasta bibliotēkā - “Daudz staigāts ceļš kļūst viegli minams.
Grūt” darāms darbs kļūst mīļš un zināms”. Izstāde rakstniecei, dramaturģei Annai
Brigaderei – 160
2. oktobrī Dvietes pagasta bibliotēkā - “Pirmā pērle, kuru cilvēks sev var iemantot,
ir viņš pats…”. Izstāde rakstniekam un dzejniekam Jānim Porukam – 150
2. oktobrī Dvietes pagasta bibliotēkā - romāna “Iedzimtais grēks” autorei Ivandei
Kaijai – 145
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2. oktobrī Dvietes pagasta bibliotēkā - “Ja visi cilvēki domātu, mēs dzīvotu
citādi”. Izstāde rakstniecei Mārai Svīrei – 85
2. oktobrī Dvietes pagasta bibliotēkā - “Domādams neizdomāsi, toties lasīdams
izlasīsi!”. Izstāde rakstniekam Valdim Rūmniekam – 70
6. oktobrī Dvietes pagasta bibliotēkā - izstāde “Homo novus” autoram Anšlavam
Eglītim – 115
20. oktobrī Dvietes pagasta bibliotēkā - izstāde “Liepas satumst, lapās apklust
vēji” dzejniekam Aleksandram Čakam – 120
22. oktobrī Dvietes pagasta bibliotēkā - radošā darbnīca “Gatavosim
grāmatzīmes”

17.09. -23.10. Ilūkstes kultūras un mākslas centrā - izstāde “Vai atceries, kā
bija?”(70.-80.g. interjera priekšmeti, apģērbs)
9.10.- 06.11. Ilūkstes kultūras un mākslas centrā - ģitāru izstāde (no V.
Timšāna privātkolekcijas)
16. oktobrī plkst. 16.10 Ilūkstes kultūras un mākslas centrā - Neparastā
putuplasta griešanas darbnīca
24. oktobrī plkst. 15.00 Ilūkstes kultūras un mākslas centrā - grupas “Baltie lāči”
koncertprogramma “Tirgus stāsti”
1. oktobrī Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkā - plaukta izstāde “Annai Brigaderei –
160”/literatūras izstāde veltīta Annai Brigaderei jubilejā
4.- 8. oktobrī Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkā - izstāde “Katram savs runcis”/4.
oktobris Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības diena. Interesanti fakti, maldīgi
pieņēmumi par dzīvniekiem, literatūras izstāde
26.10. – 26.11. Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkā - izstāde “Rudens krāšņums
Augšdaugavā”/Špoģu, Naujenes un Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolu audzēkņu,
vizuāli plastiskās mākslas programmas, konkursa darbu izstāde
25.- 29. oktobrī Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkā - izstāde “Čaka skartie”/rakstnieka
biogrāfijas un darbu izstāde
28. oktobrī Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkā - izstāde “Ak, šis runcis Francis!” /
dzejnieka biogrāfijas un darbu izstāde
1.-30. oktobrī Ilūkstes novada centrālā bibliotēka - izstāde “Vieglu garu …”viss par
pirts lietām”
1. oktobrī Ilūkstes novada centrālā bibliotēka - izstāde “…ja saule tev sirdī ,..”
rakstniecei Annai Brigaderei – 160 
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5. oktobrī plkst. 12.00 Ilūkstes novada centrālā bibliotēkā/Ilūkstes pilsētas
kultūras un mākslas centrā - digitālo prasmju mācību - diskusiju cikls 
6. oktobrī Ilūkstes novada centrālā bibliotēkā - izstāde “Pagātne ir tik dziļa kā
aka – tu gribi tajā ielūkoties un reizē baidies iekrist.” Rakstniekam,
dramaturgam, literatūrzinātniekam Valdim Rūmniekam - 70
13. oktobrī Ilūkstes novada centrālā bibliotēkā - izstāde “ Dzimusi malēniete,
bet piederīga Sēlijai”, rakstniecei Mārai Svīrei - 85       
13. oktobrī Ilūkstes novada centrālā bibliotēkā - izstāde “Iedzimtā grēka”.
Autorei Ivandei Kaijai - 145
14. oktobrī Ilūkstes novada centrālā bibliotēkā - izstāde “Līgavu mednieku”.
Autoram Anšlavam Eglītim - 115
22. oktobrī Ilūkstes novada centrālā bibliotēkā - izstāde “Bravūrīgajam
pašpuikam – Aleksandram Čakam - 120”
23. oktobrī Ilūkstes novada centrālā bibliotēkā - izstāde ”Arveda Mihelsona
darbīgais mūžs. Rutku Tēvam - 135”

16. oktobrī plkst. 15.00 Kalupes pagasta pārvaldes ēkā - Rīgas modes ekspozīcija
Kalupē. Tikšanās ar mākslinieci Ilzi Brodeli (izstāde skatāma līdz 29.10.)
20.- 29. oktobrī Kalupes pagasta bibliotēkā - literatūras Izstāde “Sapņo un tu
nebūsi mazs…” A.Čakam - 120
30. oktobrī plkst. 12.00 Kalupes pagasta bibliotēkā - radošā darbnīca lieliem un
maziem ”Ar jokiem un spokiem Visu svēto dienā!”

Visu oktobri Mirnija ciema bibliotēkā - Valentīnas Zavadskas darbu izstāde
1. - 31. oktobrī Laucesas kultūras namā - fotoizstāde “Pagasta dzīve mirkļos”

16. oktobrī Līksnas pagasta bibliotēkā - izstāde un radošā darbnīca “Ļaudis
mani daudzināja brīnum lielu adītāju”
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30. oktobrī Līksnas pagasta bibliotēkā - “Gaismas ceļš” Sapņu ķērāju radošā
darbnīca (pasākums kopā ar Līksnas pagasta jaunatnes centru)

1. - 31. oktobrī Maļinovas pagasta bibliotēkā - “Krāsu virpulī” I.Minovas gleznu
izstāde
1. - 31. oktobrī Maļinovas pagasta bibliotēkā - “Latgales zelts” E.Vinceviča
keramikas izstāde
4. - 14. oktobrī Maļinovas pagasta bibliotēkā - fotokonkurss “Mans mīļākais
mājdzīvnieks”
25. - 31. oktobrī Maļinovas pagasta bibliotēkā - fotoizstāde “Mans mīļākais
mājdzīvnieks”

1. - 30. oktobrī Medumu pagasta bibliotēkā - grāmatu izstāde “Amora stāsts”
1. - 30. oktobrī Medumu pagasta bibliotēkā - bērnu konkurss “Ozola grāmata”,
veltīts V.Rūmnieka 70.g. jubilejai

20. oktobrī plkst. 18.00 Naujenes kultūras centrā - gāzbetona ķirbju veidošanas
darbnīca kopā ar amatu meistaru Valdi Grebežu
27. oktobrī Dubnas pagasta bibliotēkā, Naujenes TB Lociku filiālē - radošā
darbnīca “Glezna un dzeja”
29. oktobrī plkst. 19.00 Naujenes kultūras centrā - rudens balle

No 18. oktobra Nīcgales TN - fotoizstāde ,,Nīcgales pagastam – 85”

1.-23. oktobrī Pilskalnes pagasta bibliotēkā - izstāde “Mūža devīze – Dievs,
Daba, Darbs” (rakstniecei A.Brigaderei – 160)
12.-29. oktobrī Pilskalnes pagasta bibliotēkā - izstāde “Orhidejas zem zilām
ziemas debesīm” (rakstniecei Mārai Svīrei – 85)
No 26. oktobra Pilskalnes pagasta bibliotēkā - izstāde “Uzrunā Aleksandrs
Čaks…”/A.Čakam – 120
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Visu oktobri Pilskalnes pagastā - zelta rudens izjūtu meklēšana dabas liegumā
“Pilskalnes Siguldiņa!”

Visu oktobri Subates KN - “Mākslinieks un rudens. Ar otu ielā…” Subates
plenēra darbu izstāde
Līdz 3. oktobrim Subates KN - Līnas Ņikitinas darbu izstāde
20. oktobrī plkst. 18.00 Subates KN - dokumentālās filmas “Hraniteļi” izrāde
Visu oktobri Subates KN - ģimeņu kolāžu “Rudens mūsu acīm…..” radošais
process
Visu oktobri Subates pilsētas bibliotēkā - Literārās izstādes Latviešu
dzejniekam un atdzejotājam Knutam Skujeniekam - 85; Poļu rakstniekam
Staņislavam Lemam - 100; Latviešu dzejniekam Andrejam Pumpuram - 180

4. - 8. oktobrī Sventes Tautas namā - Augļu un dārzeņu izstāde
13. oktobrī plkst. 16.00 Sventes Tautas namā - Neparasta putuplasta griešanas
darbnīca

Visu oktobri Šēderes KN logos - Senioru rokdarbu izstāde

11. - 27. oktobrī Tabores pagasta SC - bērnu zīmējumu izstāde - konkurss
”Rudens manā pagastā”

1. - 29. oktobrī darbdienās Vaboles pagasta KN - izstāde” Tautu tērpu stāsts”

11. oktobrī plkst. 10.00 - 12.00 - pasākums Vēstures stunda muzejā, Antonam
Skrindam - 140
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Visu gadu - izstāde “No Vingru un Ritinu pūra lādes- dzimtas stāsts”

28. oktobrī plkst. 9.00 - 16.00 - bezmaksas Naujenes Novadpētniecības muzeja
pamatekspozīciju apmeklējums; grāmatas “Seno amatu jaunā dzīve” video –
prezentācija izstādē “Rokdarbu tradīcijas Daugavas ielejas teritorijā”; muzeja
jaunieguvumu izstāde Skolas ielā 1, Naujenē

1. - 31. oktobrī Berķeneles dārzā - fotogrāfiju izstāde „Doles salas daba un
cilvēki”
1. - 31. oktobrī Seno amatu darbnīcā KLĒTS Berķenelē - Bebrenes aušanas
darbnīcas “Mare” rokdarbu izstāde
1. - 31. oktobrī Raiņa mājas Berķenelē izstāžu zālē - Gunas Millersones gleznu
izstāde
1. - 31. oktobrī Raiņa mājas Berķenelē izstāžu zālē - gleznu izstāde “UPE=2
MALAS”
15. oktobrī plkst. 15.00 Seno amatu darbnīcā KLĒTS Berķenelē - Vakarēšana
Berķenelē

Naujenes novadpētniecības muzejs
 

Raiņa māja Berķenelē


