
  

 

4. maija svētku pasākumu programma  

DAUGAVPILS  NOVADĀ 

 

 

      Nr.   

   p.k. 
Pasākuma nosaukums Īss apraksts, galvenās aktivitātes Vieta Datums Pasākuma rīkotājs 

1.  “Tā kā sirmu māmuliņu 

sargāsim tautas dziesmu” 

Valsts valodas dienai veltīts bērnu rīts Nīcgales 

pagasta tautas 

bibliotēka 

2. maijs Nīcgales pagasta tautas 

bibliotēka 

2.  Baltā galdauta  svētki Augļu koku stādīšana skolas dārzā, radošā 

darbnīca “Mana māja”, svētku mielasts pie 

baltā galdauta 

Medumu 

internāt 

pamatskola 

2.maijā Medumu internātpamatskola 

3.  Baltā galdauta svētki Svētku svinēšana, vienojoties kopīgā  loto  

spēlē par Latviju  

Zemgales 

vidusskola 

3.maijā Zemgales vidusskola 

4.  Pasākums veltīts  Latvijas 

Republikas Neatkarības 

deklarācijas pasludināšanas 

dienai 

Skolēnu  līdzdalība skolas teritorijas 

apzaļumošanā, svētku kopgalds 

Silenes 

pamatskola 

3.maijā Silenes pamatskola 

5.  Baltā galdauta svētki  Kalupes rokdarbnieču krāsaino darbu  izstāde. 

Paaudžu tikšanās pie kalupiešu sarūpētā svētku 

galda. Piemiņas foto. 

Kalupieši tiek aicināti ieaust savas domas un 

sapņus baltajā galdautā 

Kalupe 

 

30.aprīlis-

11.maijs 

 

3.maijs 

Kalupes pagasta pārvalde 

Lielā iela 21-1, Kalupe 

 

 

 

6.  Baltā galdauta svētki  Balto galdautu,linu dvieļu izstāde. Fotoizstāde 

“Viensētu koka arhitektūras savdabība  

Dienvidlatgalē”. Sadziedāšanās ar folkloras 

kopu “Atzola” un bērnu vokālo ansambli 

“Uguntiņa”.  

Dubnas 

Kultūras nams 

3.maijs 

pl.15:00 

Dubnas pagasta pārvalde 



7.  Paaudžu tikšanās pie Baltā 

galdauta. 

Kopīgs darbs: jaunieši stāda ozolus, seniori -  

egles, ziedu kompozīcijas veidošana vidējās 

paaudzes dalībniekiem, galda sarunas, latviešu 

tautas dziesmu izdziedāšana pie Baltā galdauta 

tējas galda. 

Sventes ciems 3.maijs Sventes Tautas nams 

8.  Baltā galdauta svētki  

“Labo domu pikniks”  

Gājiens līdz balti klātam galdam ar pozitīviem 

plakātiem. Kopīga galda klāšana,  

sadziedāšanās, pozitīvo pogu darbnīca bērniem, 

koku stādīšana, novēlējumu koka izveide.  

Pie Naujenes 

pagasta 

pārvaldes, 

Skolas iela 

15, Naujene 

3. maijs Naujenes kultūras centrs, 

Naujenes pagasta pārvalde 

9.  Baltā galdauta svētki  Laucesas KN 3. maijs  Laucesas KN 

10.  Baltā galdauta svētki 

 

 Salienas KN 3.maijs Salienas kultūras nams 

11.  Latvijas 100-gadei veltīts 

pasākums                                    

“Te ir mana dzimtene”  

Pasākumu cikls par Latvijas novadiem, 

iepazīšanas ar Zemgales kultūru un tradīcijām 

. 

Biķernieku 

KN 

3.maijs  Biķernieku KN sadarbībā ar 

bibliotēku un pamatskolu 

12.  Latvijas Neatkarības 

atjaunošanas svētki 

A.Karpenko gleznu izstāde “Latgales ainava” Ambeļu  KN 4.-31.maijs Ambeļu KN 

Ambeļu bibliotēka 

13.  Baltā galdauta svētki 

 

Laukumā pretim Maļinovas pagasta saieta 

namam kopā svinēsim svētkus un atpūtīsimies. 

Svētku programmā: 

15.00 – Radošās aktivitātes bērniem un 

jauniešiem – Latvju rakstu veidošana 

16.00 – Svētku koncerts „Skaista mana tēvu 

zeme...” 

Piedālās: Maļinovas pagasta SN jauniešu tautas 

deju kolektīvs „Druvāni”,Maļinovas pagasta 

SN bērnu vokālais ansamblis „Avenes” un 

vokālā interešu grupa „Ivuški”, Naujenes 

pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs 

„Dveina”,Špoģu vidusskolas bērnu tautas deju 

kolektīvs. Cienasts pie balti klātiem galdiem. 

 4.maijā  

plkst. 16.00 

 

Maļinovas pagasta saieta 

nams 

14.  Latvijas Republikas 

Neatkarības atjaunošanas 

diena 

Izstāde „Simtgades pūra lāde- galdauti” 

Nemateriāla kultūras mantojuma ozola 

stādīšana pie Vaboles krusta. 

Vaboles 

kultūras nams 

Vaboles 

4.maijs 

 

plkst.10.30 

Vaboles kultūras nams 

 

Vaboles pagasta pārvalde 



Maija dziedājumi pie Vaboles krusta ar 

etnogrāfisko ansambli „Vabaļis”. 

Baltā galdauta svētki. 

Galda klāšana un sarunas kopā ar             

amatierteātri „Nagaidama prīca” 

krusts 

 

 

 

Kultūras nams 

 

 

 

plkst.12.00 

 

15.  Pasākums 

“Baltā galdauta svētki” 

Kopīga galda klāšana un svinēšana par godu 

Latvijai,kopā būšana un sarunas, 

sadziedāšanās, sadancošanās, dzejas vai prozas 

lasījumi, senu tradīciju, nemateriālā, t.sk. 

kulinārā mantojuma apzināšana un godā 

celšana. 

Višķu pagasta 

Sabiedriskais 

centrs 

 

4.maijs Višķu pagasta pārvalde 

 

16.   Baltā galdauta svētki Svinot Latvijas otro dzimšanas dienu, sanāksim 

kopā, stādīsim ozolus, vērosim Līksnas KN 

pašdarbnieku priekšnesumus, sadziedāsimies 

un veidosim balto galdautu izstādi. 

Līksnas 

Muižas parks 

4. maijs Līksnas pagasta pārvalde, 

Līksnas kultūras nams 

17.  Latvijas Republikas 

Neatkarības atjaunošanas 

dienai veltīta radošā darbnīca 

’’Baltais galdauts Demenē’’ 

Kopīga galdauta izšūšana, galda klāšana,             

kopā būšana 

Demenes KN 4.maijā Demenes kultūras nams 

18.  Izstāde „Vecmāmiņas 

dārgumi. Liktenis un laiks” 

Izstādē būs apskatāmi rokdarbi: galdauti, dvieļi 

pārklāji u.c. Rokdarbu autores ir                          

1902.-1942. gados  dzimušas pagasta 

iedzīvotājas. 

SC „Laucesa” 

zāle  

10.-31.maijs Laucesas pagasta bibliotēka 

 


