
Pasākumi 
Augšdaugavas novadā 
2021. gada novembrī



8. - 28.11. Pie Līksnas pagasta ēkas - Līksnas pagasta jauniešu fotoizstāde
“Mana Līksna - mana Latvija”
11.11. Pie Līksnas pagasta ēkas - Svecīšu akcija

1. - 30.11. Dubnas pagasta KN logos - Antoņinas Ģeriņas Krāsaino tekstīliju
mandalu izstāde (Skrindu dzimtas muzejs)

1. - 30.11. Bebrenes kultūras nama logos - Ārijas Grubertes rokdarbu izstāde
“Veltījums Sēlijai”
11.11. Pie Bebrenes muižas vārtiem - Gaismas instalācija - “Muižas vārti
atminas cīnītājus par Latvijas brīvību”
18.11. Pie Bebrenes muižas dīķa - Gaismas instalācija “Caur zemi un ūdeņiem
uz brīvību”

1. - 30.11. Šēderes KN logos - Mākslas plenēra izstāde 2018.gadā “Koka
arhitektūra Subatē”

1. - 30.11. Laucesas kultūras nama logos - Medību trofeju izstāde logos

15. - 21.11. Nīcgales pagasta Tautas bibliotēkas Facebook lapā - Bērnu
zīmējumu izstāde “Latvijai 103”

Līksnas pagasts
 

Dubnas pagasts
 

Bebrenes pagasts
 

Šēderes pagasts
 

Laucesas pagasts

Nīcgales pagasts

https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/liksnas-pagasta-jauniesu-fotoizstade-mana-liksna-mana-latvija/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/svecisu-akcija/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/arijas-grubertes-rokdarbu-izstade-veltijums-selijai/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/gaismas-instalacija-muizas-varti-atminas-cinitajus-par-latvijas-brivibu/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/gaismas-instalacija-caur-zemi-un-udeniem-uz-brivibu/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/makslas-plenera-izstade-2018-gada-koka-arhitektura-subate/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/medibu-trofeju-izstade-logos/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/bernu-zimejumu-izstade-latvijai-103/


5.11. Ilūkstes novada bibliotēkas Facebook vietnē - Izstāde ”Lai mūžam nemirst
Lāčplēša gars....” 11.novembris- Lāčplēša diena
11.11. Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkas Facebook vietnē - Izstāde “11. novembris -
Lāčplēša diena”/ Latvijas brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņas diena
15. - 19.11. Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkas Facebook vietnē - Izstāde “Par
Latviju, par zemi svēto”/Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena

10.11. Pilskalnes pagasta bibliotēkas Facebook vietnē - Izstāde “Latvijas vēstures
faktos un atmiņās” (Veltījums Latvijas Republikas proklamēšanas dienai)
24.11. Pilskalnes pagasta bibliotēkas Facebook vietnē - Izstāde “Zīmējumos
saglabātā vakardiena”

15. - 22.11. Kalupes pagasta teritorijā - Latvju zīmes - Latvijas Republikas
proklamēšanas 103. gadadienai

15.11. plkst. 9.00 Naujenes Novadpētniecības muzejā - LR proklamēšanas
103.gadadienai veltīta izdevuma publicēšana virtuālā vidē
18.11. plkst. 17.00 - 19.00 Juzefovas parkā, Naujenē - Svētku sajūtu taka

16. - 30.11. Maļinovas pagasta SN logos - Bērnu zīmējumu izstāde “Mana Latvija!”

18.11. plkst. 16.00 - 19.00 Laukumā pie Demenes KN - Akcija ”Gaisma manai
Latvijai” (Katrs iedzīvotājs varēs iedegt sveces Latvijas kontūrā)
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Pilskalnes pagasts

Kalupes pagasts

Naujenes pagasts

Maļinovas pagasts

Demenes pagasts
 

https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/izstade-lai-muzam-nemirst-lacplesa-gars-11-novembris-lacplesa-diena/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/izstade-11-novembris-lacplesa-diena-latvijas-brivibas-cinas-krituso-varonu-pieminas-diena/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/izstade-par-latviju-par-zemi-sveto-latvijas-republikas-proklamesanas-gadadiena/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/izstade-latvijas-vestures-faktos-un-atminas-veltijums-latvijas-republikas-proklamesanas-dienai/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/izstade-zimejumos-saglabata-vakardiena/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/latvju-zimes-latvijas-republikas-proklamesanas-103-gadadienai/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/lr-proklamesanas-103-gadadienai-veltita-izdevuma-publicesana-virtuala-vide/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/svetku-sajutu-taka-2/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/bernu-zimejumu-izstade-mana-latvija/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/akcija-gaisma-manai-latvijai-katrs-iedzivotajs-vares-iedegt-sveces-latvijas-kontura/


16. - 30.11. Berķeneles dārzā - Fotogrāfiju izstāde „Doles salas daba un cilvēki”

18.11. plkst. 18.30 Pie Tabores sabiedriskā centra - Sveču raksts (par godu LR
proklamēšanas dienai)

18.11. plkst. 18.00 Pretī Sventes Tautas namam - Sveču gaismas raksts par
godu LR proklamēšanas gadadienai
16.11. plkst. 16.00 Grāfa vārtos - Sventes centra izgaismošana par godu LR
proklamēšanas dienai

18.11. Bērzu parkā pie Biķernieku KN - “Uzdāvini svētku siltumu Latvijai”
(sveces iedegšana)

18.11. Subates Tirgus laukumā - Latvijas tautas un ozola spēks! Gaismas
objekti

10.11. Interneta vietnēs Facebook un mājas lapā www.skrindumuzejs.lv -
Digitālā izstāde “Talku tradīcijas Augšdaugavas novada Vaboles, Kalupes,
Līksnas un Nīcgales pagastos”

18.11. Platformā artsteps.com - Virtuālā izstāde par novadnieci Ģertrūdi Zeili
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Biķernieku pagasts
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https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/fotografiju-izstade-doles-salas-daba-un-cilveki-3/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/svecu-raksts-par-godu-lr-proklamesanas-dienai/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/svecu-gaismas-raksts-par-godu-lr-proklamesanas-gadadienai/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/svetku-sajutu-taka/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/latvijas-tautas-un-ozola-speks-gaismas-objekti/
http://www.skrindumuzejs.lv/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/digitala-izstade-talku-tradicijas-augsdaugavas-novada-vaboles-kalupes-liksnas-un-nicgales-pagastos/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/virtuala-izstade-par-novadnieci-gertrudi-zeili/

