
Daugavpils  novada  2016. gada  pasākumu plāns 
 

 

 

Pasākums 

 

 

Laiks 

 

 

Norises vieta 

 

 

Pasākuma organizētāji 

Tautas deju kolektīvu  sadancis  “Ziemas prieki 

2016” 

16.janvāris Sventes pagasts Sventes Tautas nams 

Daugavpils novada konkursa „Sporta laureāts 

2015” noslēguma 

pasākums un uzvarētāju  apbalvošana  

29. janvāris Daugavpils novada kultūras 

centrs 

Daugavpils novada domes Sporta  

nodaļa 

Daugavpils novada atklātais  čempionāts un 

Latvijas kausa izcīņas svarbumbu sportā 1.posma 

sacensības 

30. janvāris Svente Daugavpils novada domes Sporta 

nodaļa 

Daugavpils novada jaunatnes 6.ziemas sporta 

spēles 

7.februāris Kalupe Daugavpils novada domes Izglītības 

pārvalde 

Mūsdienu deju festivāls “Snow dance” 20.februāris Silenes kultūras nams Skrudalienas pagasta pārvalde 

Instrumentālās mūzikas festivāls – koncerts 26. februāris Špoģu Mūzikas un mākslas 

skola 

Špoģu Mūzikas un mākslas skola 

Daugavpils novada pašvaldību darbinieku 5. 

ziemas sporta spēles 

27. februāris Sventes pagasts Daugavpils novada domes Sporta 

nodaļa 

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas 25 gadu 

jubilejas pasākums 

16.marts Daugavpils novada kultūras 

centrs 

Naujenes Mūzikas un mākslas skola 

Daugavpils novada skolotāju 5.sporta un atpūtas 

svētki 

19.marts Lāču pamatskola Daugavpils novada domes Izglītības 

pārvalde 

un Sporta nodaļa 

Daugavpils novada tradicionālā  starptautiskā 

komandu kausa izcīņa 64. lauciņu dambretē 

28.marts Medumi Daugavpils novada domes Sporta 

nodaļa 

 



Konference “Droša vide klasē, skolā, internetā” marts Daugavpils novada kultūras 

centrs 

Daugavpils novada domes Izglītības 

pārvalde 

XIV Starptautiskais akordeonistu-solistu konkurss 

“Naujene-2016” 

12.-15.aprīlis Daugavpils novada kultūras 

centrs 

Naujenes Mūzikas un mākslas skola 

Bardu saiets “Aprīļa ģitāras” 22.aprīlis Kalkūnes pagasta pārvalde Kalkūnes pagasta pārvalde 

XXIII Starptautiskais Tautas muzikantu saiets 23.aprīlis Vaboles kultūras nams Vaboles kultūras nams 

Nīcgales pagasta svētki. Pavasara gadatirgus 30.aprīlis- 1.maijs Nīcgale Nīcgales pagasta pārvalde 

Līksnas pagasta svētki. Ģimenes diena. 7.maijs Līksnas muižas parks Līksnas pagasta pārvalde 

Ģimeņu svētki                                    „Savij ap 

mani gadus” 

6.maijs Daugavpils novada kultūras 

centrs 

Daugavpils novada dzimtsarakstu 

nodaļa 

Daugavpils novada 

kultūras centrs 

Muzeju nakts Kalkūnes muižā 21. maijs Kalkūnes muiža Kalkūnes pagasta pārvalde 

Muzeju nakts 21.maijs Naujenes Novadpētniecības 

muzejs, 

Slutišķu māja 

Naujenes Novadpētniecības muzejs 

Vasarsvētku Sadancis 21.maijs Vaboles pagasta parka 

laukums 

Vaboles pagasta pārvalde 

Starptautiskais Tautas mākslas festivāls 

“Augšdaugava 2016” 

22.maijs Naujenes pagasts, Slutišķu 

ciems 

Daugavpils novada 

Kultūras  pārvalde 

Tūrisma triatlons 23.maijs Naujenes pagasts Daugavpils novada pašvaldības 

aģentūra “TAKA” 

Mācību gada noslēguma pasākums 27. maijs Daugavpils novada kultūras 

centrs 

Daugavpils novada domes Izglītības 

pārvalde 

Jauniešu akcija “Augsim Latvijai” (koku alejas 28.maijs Daugavpils novads Daugavpils novada dome 



stādīšana) 

Ģimenes diena “Ģimenes tradīciju pūra lāde” 29.maijs Silenes kultūras nams Skrudalienas pagasta pārvalde 

Naujenes pagasta svētki 30.maijs Naujenes pagasts, 

Juzefovas parks 

Naujenes kultūras centrs 

Daugavpils novada amatierteātru saiets “Spēlējam 

kopā” 

4.jūnijs Vaboles pagasts Daugavpils novada 

Kultūras  pārvalde 

Daugavpils novada 15. Grāmatu svētki 17.jūnijs Biķernieku pagasts Biķernieku pagasta pārvalde 

Dziesmu saiets “Šūpojamies dziesmās” 19.jūnijs Silenes kultūras nams Skrudalienas pagasta pārvalde 

Līgo svētki Višķos 23.jūnijs Višķu estrāde Daugavpils novada pašvaldības 

aģentūra “TAKA” 

Vasaras saulgrieži Līksnā 23.jūnijs Līksnas Muižas parka Līgo 

laukums 

Līksnas pagasta pārvalde 

Mākslas plenērs sadarbībā ar Šarkovščinas bērnu 

mākslas skolu (Baltkrievija) ar noslēguma 

aktivitāti Baltkrievijā 

28.-jūnijs- 5.jūlijs Špoģu Mūzikas un mākslas 

skola 

Špoģu Mūzikas un mākslas skola 

Daugavpils novada pagastu                 4. vasaras 

sporta  spēles. 

16.jūlijs Silene Daugavpils  novada domes Sporta 

nodaļa 

Biķernieku pagasta svētki 29. jūlijs Biķernieku pagasts Biķernieku pagasta pārvalde 

Novadnieku saiets “Kalupes pagastam -160” 1.jūlijs Kalupes pagasts Kalupes  pagasta pārvalde 

Jaunās latgaliešu mūzikas festivāls “Muzykys 

Skrytuļs” 

1-3.jūlijs Līksnas Muižas parks Līksnas pagasta pārvalde 

Dubnas pagasta svētki 9.jūlijs Dubnas pagasts Dubnas  pagasta pārvalde 

Ambeļu  pagasta svētki 6.augusts Ambeļu pagasts Ambeļu  kultūras nams 



Maļinovas pagasta svētki 6.augusts Maļinova Maļinovas pagasta pārvalde 

Tabores pagasta svētki 20.augusts Tabore Tabores  pagasta pārvalde 

Višķu pagasta svētki  19-21.augusts Višķu pagasts Višķu  pagasta pārvalde 

Daugavpils novada jaunatnes salidojums 26-27.augusts Skrudalienas pagasts Daugavpils novada domes Izglītības 

pārvalde 

Dzejas dienu pasākumi: 

Dzejas radošā nometne  

Brīvdabas uzvedums 

Skatuves runas konkurss „Zelta sietiņš” 

 

22.-27. augusts 

10. septembris 

16.septembris 

Raiņa māja Berķenelē Raiņa māja Berķenelē 

Sventes pagasta svētki 3.septembris Sventes ciems Sventes pagasta pārvalde 

Daugavpils novada dienas 2016 17.septembris Daugavpils novads,  

Daugavpils pilsēta 

Daugavpils novada domes Attīstības 

nodaļa 

 

Folkloras kopu sadziedāšanās “Atvasara 

Juzefovā” 

11.septembris Naujenes pagasts 

Juzefovas parks 

Naujenes kultūras centrs 

Starptautiskais Breika deju pasākums 16.septembris Naujenes  jauniešu un sporta 

centrs 

Naujenes  jauniešu un sporta centrs 

Miķeļdienas gadatirgus Kalupē 24. septembris Kalupes pagasts Kalupes  pagasta pārvalde 

Skrudalienas pagasta svētki, Miķeļdienas 

gadatirgus 

25.septembris Skrudalienas pagasta 

Silenes ciems 

 

Skrudalienas pagasta pārvalde 

Skolotāju dienai veltītais pasākums 29.septembris Daugavpils novada kultūras 

centrs 

Daugavpils novada domes Izglītības 

pārvalde 

 

Vokālo ansambļu saiets - koncerts “Rudens 

noskaņās” 

14.oktobris Nīcgales pagasta Tautas nams Nīcgales pagasta Tautas nams 

Rudens ražas  svētki 15 oktobris Dubnas pagasts Dubnas pagasta kultūras nams 



III Starptautiskais Naujenes pūtēju orķestra 

koncerts “Diriģentu parāde” 

26.oktobris Daugavpils novada kultūras 

centrs 

Naujenes Mūzikas un mākslas skola 

 

Konkursa “Saimnieks 2016” noslēguma pasākums 28.oktobris Daugavpils novada kultūras 

centrs 

Daugavpils novada domes Attīstības 

nodaļa 

Lāčplēša dienai veltīts pasākums jauniešiem 

„Tēvijas sargs” 

11.novembris Vecstropu ciems Naujenes  jauniešu un sporta centrs 

Naujenes muzeja 20 gadu jubilejai veltīta 

zinātniskā  konference “Vecticībnieku kultūras 

mantojums  Dienvidlatgalē” 

10. novembris Naujenes Novadpētniecības 

muzejs 

Naujenes Novadpētniecības muzejs 

Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts 

svinīgs sarīkojums 

16. novembris Daugavpils novada kultūras 

centrs 

Daugavpils novada dome 

Lāpu gājiens Latvijas Republikas  proklamēšanas 

dienā 

17.novembris Višķu pagasts Višķu pagasta pārvalde 

Višķu pagasta tradicionālā atklātā  kausa  izcīņa 

basketbolā  vīriešu komandām, veltīta Latvijas 

Republikas proklamēšanas             98. gadadienai 

18.novembris Špoģu vidusskola Višķu pagasta pārvalde 

Projekta „Daugavpils novada izglītības sistēma 

gadsimtu līkločos” audzēkņu darba „Mana skola”  

krājuma prezentācija 

24.novembris Daugavpils novada kultūras 

centrs 

Daugavpils novada domes Izglītības 

pārvalde 

Pateicības pasākums  

„Labā zvaigzne” 

2.decembris Daugavpils novada kultūras 

centrs 

Daugavpils un Ilūkstes Sarkanā 

Krusta komiteja 

Pasākums Daugavpils novada pirmsskolas 

audzēkņiem 

8.-9.decembris Daugavpils novada kultūras 

centrs 

Daugavpils novada domes Izglītības 

pārvalde 

Audžuģimeņu pasākums               20.decembris Daugavpils novada kultūras 

centrs 

Daugavpils novada Sociālais 

dienests, Ilūkstes novada dome, 

Daugavpils un Ilūkstes Sarkanā 

Krusta komiteja 

Pasākums  bērniem ar īpašām vajadzībām, 

bērniem bāreņiem un daudzbērnu ģimenēm  

21. decembris Daugavpils novada kultūras 

centrs 

Daugavpils novada dome, 

Daugavpils novada Sociālais dienests 



Daugavpils novada senioru sarīkojums 

 

28.decembris Daugavpils novada kultūras 

centrs 

Daugavpils novada Sociālais dienests 

Konkurss „Izzini Latviju” visu gadu Daugavpils novads Daugavpils novada domes Izglītības 

pārvalde 

Daugavpils novada vispārējās izglītības iestāžu 

projektu konkurss   „Kopā būt!”  

februāris-novembris Daugavpils novads Daugavpils novada domes Izglītības 

pārvalde 

 

Vizuāli plastiskās mākslas konkurss Latgales 

mākslas skolām “Netradicionālā modes skate kino 

stilā” 

 

12.februāris Špoģu Mūzikas un mākslas 

skola 

 

Špoģu Mūzikas un mākslas skola 

 

Mazo vokālistu konkursi 

“Cālis 2016” 

“Cāļu Cālis 2016” 

 

5.marts 

28.marts 

Daugavpils novada 

kultūras  centrs 

Daugavpils novada 

kultūras  centrs 

Daugavpils novada vokālo ansambļu skate 

„Pavasara dziesma” 

12.marts Daugavpils novada kultūras 

centrs 

Daugavpils novada kultūras centrs 

Projektu konkurss „Uzlabosim savu ikdienu” marts- oktobris Daugavpils novads Daugavpils novada domes Izglītības 

pārvalde 

Daugavpils novada jauniešu brīvā laika 

organizēšanas  konkurss 

marts-oktobris Daugavpils novads Daugavpils novada domes Izglītības 

pārvalde 

Daugavpils novada skolu tautas deju kolektīvu 

sadancis-skate, gatavojoties festivālam                

“Latvju bērni danci veda” 

22.aprīlis Daugavpils novada kultūras 

centrs 

Daugavpils novada domes Izglītības 

pārvalde 

 

Konkurss „Daugavpils novada lauku uzņēmējs” jūnijs -                

septembris 

Daugavpils novads Daugavpils novada domes Attīstības 

nodaļa 

Labākais tūrisma produkts jūlijs-oktobris Daugavpils novads Daugavpils novada pašvaldības 

aģentūra “TAKA” 

Daugavpils novada konkurss                 ”Sporta 

laureāts 2016” 

oktobris- 

decembris 

Daugavpils novads Daugavpils novada domes Sporta 

nodaļa 



Jauno vokālistu konkurss Latgales Mūzikas 

skolām 

novembris Špoģu Mūzikas un mākslas 

skola 

Špoģu Mūzikas un mākslas skola 

Starpnovadu sporta skolu čempionāts brīvajā cīņā 3.decembris Silenes pamatskola Daugavpils novada sporta skola 

Ziemassvētku noformējuma konkurss novembris- decembris Daugavpils novads Daugavpils novada domes Būvvalde 

Latvijas pašvaldību sporta veterānu  53.sporta 

spēles 

janvāris, jūlijs Pēc kalendāra Daugavpils novada domes Sporta 

nodaļa 

 

 

Novada svarbumbu celšanas izlases komandas 

dalība Latvijas  kausa  izcīņā  svarbumbu sportā  

1.posma sacensības  

2.posma sacensības 

3.posma sacensības 

4.posma sacensības 

5.posma sacensības 

6.posma sacensības  

 

 

 

30.janvāris 

27.februāris 

16. aprīlis 

2. jūlijs 

24.septembris 

22.oktobris 

 

 

 

Svente 

Rugāji 

Gulbene 

Rīga 

Vecumnieki 

Jēkabpils 

Daugavpils novada domes Sporta 

nodaļa 

 

 

Daugavpils novada  brīvas  cīņas izlases 

komandas dalība Latvijas čempionātā  brīvajā  

cīņā junioriem 

15.-16.janvāris 

 

29.-30.janvāris 

Rīga 

 

Liepāja 

Daugavpils novada domes Sporta 

nodaļa 

Dalība  tūrisma gadatirgū “Balttour 2016” 5-7.februāris Rīga Daugavpils novada pašvaldības 

aģentūra “TAKA” 

Latgales novada skolu kolektīvu instrumentālās 

un popmūzikas konkurss “No baroka līdz rokam” 

18.februāris Rēzekne Daugavpils novada domes Izglītības 

pārvalde 

Starptautiskais bērnu un jauniešu mākslas 

konkurss “Lidice” 

18.februāris Rīga Daugavpils novada domes Izglītības 

pārvalde 

Novada  vieglatlētikas izlases komandas dalība 

Latvijas  čempionātā vieglatlētikā  telpās  

20.-21.februāris Kuldīga Daugavpils novada domes Sporta 

nodaļa 



Latgales novada skolēnu Skatuves runas konkurss 25.februāris Rēzekne Daugavpils novada domes Izglītības 

pārvalde 

Latgales novada izglītības iestāžu pūtēju orķestru 

konkurss 

12.marts Jēkabpils Daugavpils novada domes Izglītības 

pārvalde 

Latgales novada skolu vokālās mūzikas konkurss 

“Balsis” 

19.marts Līvāni Daugavpils novada domes Izglītības 

pārvalde 

Latgales novada skolu 2.-5.klašu koru konkurss 

“Tauriņu balsis” 

13.aprīlis Jēkabpils Daugavpils novada domes Izglītības 

pārvalde 

Latgales novada bērnu un jauniešu mūsdienu deju 

konkurss 

13.aprīlis Daugavpils Daugavpils novada domes Izglītības 

pārvalde 

Skolu folkloras kopu reģionālais sarīkojums 29.aprīlis Līvāni Daugavpils novada domes Izglītības 

pārvalde 

Kalupes pagasta  futbola komandas dalība 

Latvijas 2. līgas  Austrumlatvijas čempionātā 

futbolā 

Maijs-septembris Austrumlatvija Kalupes pagasta pārvalde 

 

Novada un Republikas junioru  izlases komandas  

dalība Eiropas atklātajā  čempionātā  svarbumbu  

celšanā     

- junioriem  2 dalībnieki 

- pieaugušajiem  1 dalībnieks 

- veterāniem 2 dalībnieki 

 

 

15.maijs 

 

 

 

Gdaņska, Polija 

 

 

 

Daugavpils novada domes Sporta 

nodaļa 

Novada vieglatlētikas  izlases komandas dalība  

Latvijas čempionātā vieglatlētikas daudzcīņā 

21.-22.maijs Jēkabpils Daugavpils novada sporta skola 

Nacionālais bērnu un jauniešu folkloras kopu 

sarīkojums “Pulkā eimu, pulkā teku” 

21.-22.maijs Saldus Daugavpils novada domes Izglītības 

pārvalde 

Vislatvijas skolu tautas deju kolektīvu sadancis-

festivāls “Latvju bērni danci veda” 

28.maijs Ludza Daugavpils novada domes Izglītības 

pārvalde 

Starptautiskais folkloras festivāls  16.-19.jūnijs Lomža (Polija) Daugavpils novada kultūras  centrs 



Novada svarbumbu celšanas jauniešu izlases  

komandas dalība  Eiropas atklātajā  čempionātā  

svarbumbu  celšanā  jauniešiem  un jaunietēm  4 

dalībnieki U-16 /U-18 Republikas  izlases 

komandas sastāvā 

26.-28.jūnijs Daugavpils Daugavpils novada domes Sporta 

nodaļa 

VIII Starptautiskais tautas deju festivāls 

“Sudmaliņas” 

1.-8.jūlijs Rīga Daugavpils novada kultūras  centrs 

Latvijas vasaras Olimpiāde 1.- 3.jūlijs Valmiera Daugavpils novada sporta skola 

Novada  vieglatlētikas izlases komandas dalība 

Latvijas  čempionātā vieglatlētikā   

30.-31.jūlijs Rīga Daugavpils novada domes Sporta 

nodaļa 

 

Daugavpils novada bērnu dalība vasaras nometnē 

Vācijā 

jūlijs Vācija, 

Bad-Doberana 

Daugavpils novada domes Izglītības 

pārvalde 

Latvijas 2. čempionāts vieglatlētikā veterāniem 6. augusts Liepāja Daugavpils novada domes Sporta 

nodaļa 

Daugavpils novada mājražotāju kopstends 

Latgales dienā  Rīgā (Rīgas svētku ietvaros) 

13. augusts Jēkaba laukums, Rīga Daugavpils novada domes Attīstības 

nodaļa 

Daugavpils novada uzņēmumu kopstends izstādē 

„Riga Food 2016” 

31.augusts –  

4. septembris 

Starptautiskais izstāžu centrs, 

Rīga 

Daugavpils novada domes Attīstības 

nodaļa 

Dalība Latvijas Mazpulku salidojumā 4.septembris Dobele Daugavpils novada domes Izglītības 

pārvalde 

Uzņēmēju dienas Latgalē, Daugavpils novada 

uzņēmēju kopstends 

9.-10. septembris Latgales vēstniecība Gors, 

Rēzekne 

Daugavpils novada domes Attīstības 

nodaļa 

 

Latvijas 2.čempionāts vieglatlētikā veterāniem 10.septembris Bauska Daugavpils novada domes Sporta 

nodaļa 



Daugavpils novada 2MTB (kalnu divriteņu) 

maratons 

17.vai 18.septembris Svente Daugavpils novada domes Sporta 

nodaļa 

Latgales 4.čempionāts vieglatlētikā veterāniem 24.septembris Višķi Daugavpils novada domes Sporta 

nodaļa 

Kalupes pagasta  hokeja komandas dalība 

pierobežu starptautiskā amatieru turnīrā hokejā. 

oktobris Daugavpils Kalupes pagasta pārvalde 

 

Novada svarbumbu celšanas komandas   dalība 

Pasaules   čempionātā  svarbumbu  celšanā ,  

Republikas   izlases  komandas sastāvā 

 

 

- junioriem  2 dalībnieki 

- pieaugušajiem  1 dalībnieks 

- veterāniem 2 dalībnieki 

9.oktobris Aktobe (Kazakstāna) Daugavpils novada domes Sporta 

nodaļa 

 

Novada  vīriešu basketbola izlases komandas  

dalība Latvijas                   3  basketbola līgas 

LBL-3 2015./2016. gada  basketbola čempionātā 

vīriešu komandām. 

Novada  vīriešu basketbola izlases komandas  

dalība Latvijas                  3  basketbola līgas 

LBL-3 2015./2016. gada  basketbola čempionātā 

vīriešu komandām 

novembris - maijs 

 

 

 

10.oktobris -                   

20. decembris 

Pēc kalendāra Daugavpils novada domes Sporta 

nodaļa 

 

Novada  svarbumbu celšanas jaunatnes un 

pieaugušo izlases komandas dalība Latvijas 

atklātajā  čempionātā svarbumbu celšanā  

3.decembris Rīgā Daugavpils novada domes Sporta 

nodaļa 

 

 


