
Pasākumi 
Augšdaugavas novadā 

2021. gada decembrī



1. - 19.12. Līksnas pagasta kultūras nama un bibliotēkas Facebook profilos -
Adventes kalendārs
1. - 31.12. Līksnas pagasta kultūras namā - Izstāde “Ziemassvētki agrāk un
tagad”
1. - 31.12. Līksnas pagasta teritorijā - Svētku noformējuma konkurss
“Ziemassvētki manā pagalmā 2021”
19.12. plkst. 9.30 Līksnas baznīcā - Jauktā kora “Latgale” uzstāšanās 4.
Adventes dievkalpojumā

1. - 31.12. Bebrenes pagasta bibliotēkā - Izstāde “Ziemassvētku zābaciņi”
1. - 31.12. Bebrenes kultūras nama skatlogos - Senlaicīgo eglīšu mantiņu izstāde
“Vai, eglīte, Tu atceries?”
8.12. plkst. 15.00 Bebrenes centrā - Ziemassvētku egles iedegšana
23. - 31.12. Bebrenes dzirnavu logos - Gaismas instalācija “Nakts iesviež
zvaigžņu starus logā”

1. - 31.12. Mirnija ciema bibliotēkas skatlogos - Bērnu zīmējumu izstāde
„Ziemas burvības …”
1. - 31.12. SC “Laucesa” - Izstāde logos “Ziemassvētku noskaņa laika griežos”
1.01.2021 - 13.01.2022 Laucesas kultūras namā - Kultūras nama logos ienāk
Ziemassvētki (gaismas instalācija)

1. - 31.12.  KC “Vārpa” - Adventa laika un Ziemassvētku noformējums skatlogā

Līksnas pagasts
 

Bebrenes pagasts
 

Laucesas pagasts

KC "Vārpa", Daugavpils

https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/adventes-kalendars/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/izstade-ziemassvetki-agrak-un-tagad/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/svetku-noformejuma-konkurss-ziemassvetki-mana-pagalma-2021/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/jaukta-kora-latgale-uzstasanas-4-adventes-dievkalpojuma/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/izstade-ziemassvetku-zabacini/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/senlaicigo-eglisu-mantinu-izstade-vai-eglite-tu-atceries/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/ziemassvetku-egles-iedegsana/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/gaismas-instalacija-nakts-iesviez-zvaigznu-starus-loga/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/bernu-zimejumu-izstade-ziemas-burvibas/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/izstade-logos-ziemassvetku-noskana-laika-griezos/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/kulturas-nama-logos-ienak-ziemassvetki-gaismas-instalacija/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/adventa-laika-un-ziemassvetku-noformejums-skatloga/


1. - 31.12. Amatu darbnīcā KLĒTS Berķenelē - Bebrenes aušanas darbnīcas "Mare"
rokdarbu izstāde (Iepriekš piesakoties darba dienās plkst. 10.00-17.00)
1. - 31.12. Raiņa mājas Berķenelē izstāžu zālē - Gleznu izstāde “UPE=2 MALAS”
(Iepriekš piesakoties darba dienās plkst. 10.00-17.00)
9. - 31.12. Raiņa mājas Berķenelē izstāžu zālē - Fotogrāfiju izstāde „Doles salas
daba un cilvēki” (Iepriekš piesakoties darba dienās plkst.10.00-17.00)

1.12.2021 - 27.01.2022 Vecsalienas muižas pilī - Jeļenas Ondzules gleznu izstāde
“Gadalaiki”
4.12. plkst. 10.00  Vecsalienas muižas pilī - Mākslas plenērs “Ziemassvētku
noskaņa”

14.12. plkst. 16.00 Maļinovas pagasta laukumā (Facebook vietnē) - Ziemassvētku
egles iedegšana
16.12.2021 - 14.01.2022  Maļinovas pagasta SN logos (Facebook vietnē) - Bērnu
zīmējumu konkurss “Ziemassvētku eglīte”

14. - 31.12. Pilskalnes pagasta bibliotēkā - Literatūras izstāde ”Ziemassvētki”

6. - 10.12. Subates KN logos - Sniegpārslu virpulis Subates KN logos (iedzīvotāju
iesniegto sniegpārsliņu konkurss)
9.12. plkst. 17.00 Pie Subates KN - Pilsētas egles iedegšana, pirmsskolas bērnu
dāvaniņu saņemšana
13.12. Pie Subates KN - Subates Rūķīšu namiņu izgaismošana
20. - 31.12. Subates pilsētas bibliotēkā - Literatūras izstāde: garīdzniekam un
rakstniekam Jurim Rubenim-60
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https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/bebrenes-ausanas-darbnicas-mare-rokdarbu-izstade-4/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/gleznu-izstade-upe2-malas-3/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/fotografiju-izstade-doles-salas-daba-un-cilveki-4/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/jelenas-ondzules-gleznu-izstade-gadalaiki/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/makslas-pleners-ziemassvetku-noskana/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/ziemassvetku-egles-iedegsana-2/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/bernu-zimejumu-konkurss-ziemassvetku-eglite/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/literaturas-izstade-ziemassvetki/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/no-6-10-dec-sniegparslu-virpulis-subates-kn-logos-iedzivotaju-iesniegto-sniegparslinu-konkurss/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/pilsetas-egles-iedegsana-pirmsskolas-bernu-davaninu-sanemsana/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/subates-rukisu-naminu-izgaismosana/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/literaturas-izstade-garidzniekam-un-rakstniekam-jurim-rubenim-60/


6. - 22.12. plkst. 10.00-12.00 Eglaines kultūras namā - Izstāde “Klusā laika
noskaņas”

6. - 17.12. Demenes pagastā - Radošo darbu konkurss „Ziemassvētku pasaka”

1. - 20.12. Kalupes pagasta bibliotēkā - ”Grāfu Plāteru – Zībergu
kultūrvēsturiskais mantojums Daugavpils novadā”. Izstāde, ko veidojusi
Vaboles biedrība “Lixten”
20. - 31.12. Kalupes pagasta pārvaldes ēkas skatlogos un Facebook vietnē -
Fotoizstāde ,,Adventes vainags manā mājā”

16.11. - 06.12.  Ilūkstes kultūras un mākslas centrā - Ģitāru izstāde (no V.
Timšāna privātkolekcijas)
1. - 23.12. Ilūkstes novada centrālā bibliotēkā - Izstāde ”Pa gaismas ceļu
Ziemassvētki nāk…”
5.12. plkst. 15.00 Ilūkstes Kultūras un mākslas centrā - Grupas “Baltie lāči”
koncertprogramma “Tirgus stāsti”
6.12. plkst. 16.00 Ilūkstes pilsētā - Ziemassvētku egles iedegšanas pasākums
13. - 26.12. Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkā, bibliotēkas Facebook vietnē -
Izstāde “Ieklausies brīnumā”. Literatūras izstāde, viss par Ziemassvētkiem
15.12. plkst. 9.30 Ilūkstes kultūras un mākslas centrs - Augšdaugavas novada
tūrisma nozares seminārs “Tūrisms vieno”
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https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/izstade-klusa-laika-noskanas/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/radoso-darbu-konkurss-ziemassvetku-pasaka/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/grafu-plateru-zibergu-kulturvesturiskais-mantojums-daugavpils-novada-izstade-ko-veidojusi-vaboles-biedriba-lixten/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/fotoizstade-adventes-vainags-mana-maja/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/gitaru-izstade-no-v-timsana-privatkolekcijas-2/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/izstade-pa-gaismas-celu-ziemassvetki-nak/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/grupas-baltie-laci-koncertprogramma-tirgus-stasti/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/ziemassvetku-egles-iedegsanas-pasakums/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/izstade-ieklausies-brinuma-literaturas-izstade-viss-par-ziemassvetkiem/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/augsdaugavas-novada-turisma-nozares-seminars-turisms-vieno/


1. - 31.12. Skrindu dzimtas muzejā - “No Vingru un Ritiņu pūra lādes –
dzimtas stāsts”
1. - 31.12. Skrindu dzimtas muzejā - Latgales mākslinieku gleznu izstāde no
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma
14. - 31.12. darba dienās plkst. 9.00-17.00 Skrindu dzimtas muzejā - “Līksnas
un Kalupes draudžu sakrālais mantojums”
14. - 31.12. Skrindu dzimtas muzejā - “Virtuves trauki no Latgales saimnieču
bufetēm”

1. - 31.12. Naujenes tautas bibliotēkā - Cikla “Bibliotēkas vitrīnas stāsti”
ietvaros, Viktora Petaško putuplasta dekorāciju izstāde “Mazo formu dažādība”
1. - 31.12. Naujenes Novadpētniecības muzejā - Jaunieguvumu izstāde no
muzeja krājuma
1. - 20.12. Naujenes KC Facebook lapā - Konkurss “Mans Adventes vainags”
1. - 31.12. Platformā artsteps.com
https://www.artsteps.com/view/617688153163de6a3ca9c9b6 - Naujenes
Novadpētniecības muzeja virtuālā izstāde par novadnieci Ģertrūdi Zeili
1. - 31.12. Naujenes Novadpētniecības muzejā - Projekta „Dvinas/Daugavas
ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana
un nodošana nākamajai paaudzei” ietvaros radītās izstādes - Rokdarbu
tradīcijas Daugavas ielejas teritorijā; Podniecības tradīcijas Daugavpils
novadā”
1. - 31.12. Platformā artsteps.com https://www.artsteps.com/view/
60349eca0ffle30529925c71s - Projekta „Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas
iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana
nākamajai paaudzei” norisei veltīta Naujenes Novadpētniecības muzeja virtuāla
fotoizstāde
1. - 20.12. Naujenes TB Bērnu nodaļā, tiešsaistē - Tiešsaistes akcija "Adventes
vainagu parāde"
1. - 31.12. plkst. 10.00-16.00 Naujenes Novadpētniecības muzejā (Skolas iela 1) -
Muzeja bezmaksas apmeklējuma akcija (darba dienās)
10. - 29.12. Naujenes pagastā - Konkurss “Naujene, iemirdzies svētkos!”
6. - 31.12. Naujenes KC logos - Ziemassvētki logā
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https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/no-vingru-un-ritinu-pura-lades-dzimtas-stasts-3/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/latgales-makslinieku-gleznu-izstade-no-daugavpils-novadpetniecibas-un-makslas-muzeja-krajuma-8/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/liksnas-un-kalupes-draudzu-sakralais-mantojums/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/virtuves-trauki-no-latgales-saimniecu-bufetem/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/cikla-bibliotekas-vitrinas-stasti-ietvaros-viktora-petasko-putuplasta-dekoraciju-izstade-mazo-formu-dazadiba/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/jaunieguvumu-izstade-no-muzeja-krajuma/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/konkurss-mans-adventes-vainags/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/naujenes-novadpetniecibas-muzeja-virtuala-izstade-par-novadnieci-gertrudi-zeili/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/projekta-dvinas-daugavas-ielejas-teritorijas-iedzivotaju-tradicionalo-amata-prasmju-izpete-saglabasana-un-nodosana-nakamajai-paaudzei-ietvaros-raditas-izstades-rokdarbu-tradicijas/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/projekta-dvinas-daugavas-ielejas-teritorijas-iedzivotaju-tradicionalo-amata-prasmju-izpete-saglabasana-un-nodosana-nakamajai-paaudzei-norisei-veltita-naujenes-novadpetniecibas-muzej-2/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/tiessaistes-akcija-adventes-vainagu-parade/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/muzeja-bezmaksas-apmeklejuma-akcija-darba-dienas/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/konkurss-naujene-iemirdzies-svetkos/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/ziemassvetki-loga/


13. - 31.12. Naujenes TB Bērnu nodaļā, tiešsaistē - E-viktorīna "Ziemassvētki
sabraukuši rakstītām kamanām!" (tautas ticējumi, paražas, mīklas)

1. - 31.12. Sventes pagasta bibliotēkā - Izstāde logos “Nāk Ziemassvētku miers”
14.12. plkst. 16.00 Pretī Tautas namam - Ciema centrālās egles iedegšana
Sventē
14.12. plkst. 16.00 Pretī Tautas namam - Ziemassvētku dzejoļu lasījumi pie
eglītes Sventē
16. - 22.12. plkst. 7.00-8.00/16.00-17.00 Pretī Tautas namam - Ziemassvētku
melodiju atskaņošana no rītiem un vakaros Sventē
20. - 29.12. plkst. 9.00-11.00/16.00-17.00  Tautas nama foajē - Ziemassvētku
dekoru izstāde Sventē

1. - 31.12. Nīcgales TB Facebook vietnē - Labo domu kalendārs
6. - 31.12. Nīcgales TB Facebook vietnē - Bērnu zīmējumu izstāde “Ziemassvētki
manās mājās”
6. - 22.12. Nīcgales TB Facebook vietnē - Konkurss “Skaistākais adventes
vainags”
21.12. plkst. 15.00-17.00 Nīcgales TB, ZOOM platformā - Radošā darbnīca
“Ziemassvētku rotājumu izgatavošana”
21.12. plkst. 15.30 Pie Nīcgales TN - Egles iedegšana ,,Radīsim svētku sajūtu”

4.12. plkst. 10.00 Dvietes pagasta bibliotēkā - Egļu rotājumu izgatavošanas
radošā darbnīca
9.12. plkst. 9.30 Dvietes pagasta bibliotēkā - “Mauču adīšana” radošā darbnīca
10. - 30.12. Dvietes KN - Ģitāru izstāde
17.12. plkst. 15.00 Dvietes KN pagalmā - Ziemassvētku eglītes iedegšana kopā ar
rūķīšiem
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https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/e-viktorina-ziemassvetki-sabraukusi-rakstitam-kamanam-tautas-ticejumi-parazas-miklas/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/izstade-logos-nak-ziemassvetku-miers/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/ciema-centralas-egles-iedegsana-svente/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/ziemassvetku-dzejolu-lasijumi-pie-eglites-svente/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/ziemassvetku-melodiju-atskanosana-no-ritiem-un-vakaros-svente/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/ziemassvetku-dekoru-izstade-svente/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/labo-domu-kalendars/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/bernu-zimejumu-izstade-ziemassvetki-manas-majas/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/konkurss-skaistakais-adventes-vainags/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/radosa-darbnica-ziemassvetku-rotajumu-izgatavosana/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/egles-iedegsana-radisim-svetku-sajutu/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/eglu-rotajumu-izgatavosanas-radosa-darbnica/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/maucu-adisana-radosa-darbnica/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/gitaru-izstade/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/ziemassvetku-eglites-iedegsana-kopa-ar-rukisiem/

