
DAUGAVPILS NOVADA 2019. GADA NOVADA NOZĪMES 

PASĀKUMU PLĀNS 

 
Pasākums 

 
Norises laiks 

 
Norises vieta 

 
Pasākuma 

organizētājs  

Daugavpils novada jaunatnes gada 
noslēguma pasākums 

11.janvāris Daugavpils Novada 
kultūras centrs 

"Vārpa" 

Izglītības pārvalde 

Pasākums “ Gada balva sportā 2018” 18.janvāris Daugavpils Novada 
kultūras centrs 

"Vārpa" 

Sporta nodaļa 

Daugavpils novada sporta un deju 
diena  

”Ziemas prieki  

19.janvāris Sventes  vidusskola Sventes tautas nams 

Daugavpils novada izglītības iestāžu 
vokāli instrumentālo ansambļu, 

instrumentālo kolektīvu un popgrupu 
festivāls-konkurss “No baroka līdz 

rokam” 

31.janvāris Daugavpils Novada 
kultūras centrs 

"Vārpa" 

Izglītības pārvalde 

Latvijas čempionāts svarbumbu 
celšanā garajā ciklā 

janvāris Sventes vidusskola Sporta nodaļa 

Daugavpils novada iedzīvotāju Ziemas 
sporta svētki 

9.februāris Kalupes pagasts  Sporta nodaļa 

Netradicionālā modes skate – 
konkurss “Priekšmets. Manta. Lieta.” 

15.februāris Špoģu Mūzikas un 
mākslas skolā  

Špoģu Mūzikas un 
mākslas skolā  

Daugavpils novada Kultūras centra 
"Vārpa" jauktā kora "Latgale" 55 gadu 
jubileja un kora dalība Starptautiskā 

festivālā Budapeštā 

16.februāris Daugavpils Novada 
kultūras centrs 

"Vārpa" 

Daugavpils novada 
kultūras pārvalde  

Daugavpils novada vokālo ansambļu 
skate  

22.februāris Daugavpils novada 
kultūras centrs 

"Vārpa" 

Kultūras pārvalde 

III Starptautiskais pūšaminstrumentu 
konkurss "Naujene WIND-2019 " 

28.februāris-
1.marts 

Naujenes Mūzikas un 
Mākslas skola 

Naujenes pagasta 
pārvalde, Naujenes 
Mūzikas un Mākslas 



skola  

Daugavpils novada talantu konkurss 
"Zibsnis"  

1.marts Daugavpils novada 
kultūras centrs 

"Vārpa" 

Daugavpils novada 
kultūras pārvalde  

Daugavpils novadu fokloras kopu 
sadziedāšanas '"Aizgavenī cīmūs 

braucu"  

3.marts Vaboles pagasts Vaboles pagasta 
pārvalde, 

Daugavpils novada izglītības iestāžu 5.-
9. klašu un 5.-12. klašu koru skate-

koncerts 

13.marts Daugavpils novada 
kultūras centrs 

"Vārpa" 

Izglītības pārvalde 

Skaļās lasīšanas sacensību Daugavpils 
novada  fināls 

20.marts  Daugavpils novada 
kultūras centrs 

"Vārpa" 

 Kultūras pārvalde, 
Latvijas Nacionālā 

bibliotēka 

Mūsdienu deju kolektīvu festivāls 
"Hipeastrs" 

23.marts Ambeļu pagasts Ambeļu pagasta 
Kultūras nams 

Daugavpils novada jaunatnes projektu 
konkurss “Uzlabosim savu ikdienu”  

marts Daugavpils novads Izglītības pārvalde 

Daugavpils novada jaunatnes projektu 
konkurss “Attīsti sevi” 

marts Daugavpils novads Izglītības pārvalde 

Daugavpils novada jaunatnes 
intelektuālo spēļu cikls 

marts-oktobris Daugavpils novads Izglītības pārvalde 

XVII Starptautiskais akardionistu - 
solistu konkurss "Naujene -2019" 

1.-3.aprīlis Naujenes Mūzikas un 
Mākslas skola 

Naujenes pagasta 
pārvalde, Naujenes 
Mūzikas un mākslas 

skola  

K.Griguļa 135.gadadienai veltīts 
pasākums "Zīlītes dziesma" 

25.aprīlis Salienas kultūras 
nams 

Salienas pagasta 
pārvalde, Salienas 

kultūras nams 

Daugavpils novada Kultūras centra 
"Vārpa" tautas deju ansambļa 

"Līksme" 50 gadu jubilejas sarīkojums  

27.aprīlis Daugavpils novada 
kultūras centrs 

"Vārpa" 

Daugavpils novada 
kultūras pārvalde  



Kvalitatīvu kultūrvidi veidojošs 
pasākums "Seko gaismai" 

27.aprīlis Višķu pagasts Višķu pagasta 
pārvalde, Višķu 

pagasta Sabiedriskais 
centrs 

XVI Starptautiskais Tautas muzikantu 
saiets 

28.aprīlis Vaboles kultūras 
nams 

Vaboles pagasta 
pārvalde, Vaboles 

kultūras nams 

Baltā galdauta svētki 4.maijs Demenes pagasts,                     
Zemgales ciems 

Demenes pagasta 
pārvalde, Daugavpils 

novada Kultūras 
pārvalde 

Jauno ģimeņu svētki 10.maijs Daugavpils novada 
kultūras centrs 

"Vārpa" 

Dzimtsarakstu nodaļa 

Mācību gada noslēguma pasākums 17.maijs Daugavpils novada 
izglītības iestādes 

Izglītības pārvalde 

Vasaras svētku sadancis, Vaboles deju 
kolektīvam 60 

18.maijs Vaboles pagasts Vaboles pagasta 
pārvalde 

Naujenes pagasta svētki 19.maijs Naujenes pagasts Naujenes pagasta 
pārvalde, Naujenes 

kultūras centrs 

Dalība konkursā “Jauniešu 
galvaspilsēta 2019” 

maijs Daugavpils novads Izglītības pārvalde 

Daugavpils novada amatierteātru 
saiets "Spēlējam kopā" 

1.jūnijs Ambeļu pagasts Kultūras pārvalde  

Meža un dārzu dienas maijs-jūnijs Daugavpils novads Dabas resursu nodaļas  

Velomaršruta Nr.35 „Daugavas loki” 
atklāšanas posmi   

maijs-jūnijs parks "Daugavas loki" Aģentūra „TAKA” 

Pašvaldības darbinieku Vasaras sporta 
spēles 

8.jūnijs Višķu pagasts Sporta nodaļa 

Latgales  novada 17.Senioru dziesmu 
un deju festivāls 

16.jūnijs Višķu estrāde Kultūras pārvalde 

Dziesmu saiets "Šūpojamies 
dziesmās". Vokālajam ansamblim 

"Līgaviņas" 15.gadi. 

16.jūnijs Silenes kultūras nams Skrudalienas pagasta 
pārvalde, Silenes 

kultūras nams 



Līgo svētki Višķu estrādē 23.jūnijs Višķu estrāde Aģentūra „TAKA” 

Novada Kultūras centra "Vārpa" tautas 
deju ansambļa "Līksme"  dalība XV 
Latviešu Dziesmu un deju svētkos 

Kanādā 

1.-8.jūlijs Toronto, Kanāda Daugavpils novada 
Kultūras pārvalde 

Latvijas Jaunatnes Olimpiāde 2019 5.-7.jūlijs Jelgava Izglītības pārvalde 

Dubnas pagasta svētki 13.jūlijs Dubnas pagasts Dubnas pagasta 
pārvalde, Dubnas 

pagasta kultūras nams 

Maļinovas pagasta svētki                                      
"Pa dzimto pusi..." 

20.jūlijs Maļinovas Saieta 
nams 

Maļinovas pagasta 
pārvalde, Maļinovas 
pagasta saieta nams 

Daugavpils novada mednieku saiets 
Ambeļos 

27.jūlijs Ambeļu pagasts Ambeļu pagasta 
pārvalde, Ambeļu 

pagasta Kultūras nams 

Biķernieku pagasta svētki 9.-10.augusts Biķernieku pagasts Biķernieku pagasta 
pārvalde, Biķernieku 

pagasta kultūras nams 

Daugavpils novada dienas 10. - 11. augusts Daugavpils novads Attīstības nodaļa 

Višķu pagasta svētki 17.augusts Višķu pagasts Višķu pagasta 
pārvalde, Višķu 

pagasta Sabiedriskais 
centrs 

Daugavpils novada 18. Grāmatu svētki 23.augusts Skrudalienas pagasts Skrudalienas pagasta 
pārvalde Kultūras 

pārvalde 

Latgales VII čempionāts vieglatlētikā 
veterāniem 

24.augusts Višķu pagasts Sporta nodaļa 

Daugavpils novada jaunatnes 
salidojums      

3.-4.augusts "Meža Mackeviči" Izglītības pārvalde 

Folkloras kopu sadziedāšanās                                   
«Atvasara Juzefovā» 

8.septembrī Juzefovas parks, 
Naujene 

Naujenes kultūras  
centrs 



V Daugavpils novada čempionāts MTB 
maratonā 

14.septembris Sventes pagasts Sporta nodaļa 

Miķeļdienas gadatirgus 28.septembris Kalupes pagasts Kalupes pagasta 
pārvalde, Kalupes 

pagasta kultūras nams 

Skrudalienas pagasta svētki. 
Miķeļdienas gadatirgus 

29.septembris Skrudalienas pagasts Skrudalienas pagasta 
pārvalde, Silenes 

kultūras nams 

Skolotāju dienai veltīts pasākums 3.oktobris Daugavpils novada 
kultūras centrs 

"Vārpa" 

Izglītības pārvalde 

Daugavpils novada vidusskolu 
pašpārvalžu erudītu konkurss 

16.oktobris Daugavpils novada 
kultūras centrs 

"Vārpa" 

Izglītības pārvalde 

Uzņēmēju godināšanas pasākums 25.oktobris Daugavpils novada 
kultūras centrs 

"Vārpa" 

Attīstības nodaļa 

Daugavpils novada jauniešu 
nevalstisko organizāciju un to līderu 

pieredzes apmaiņas brauciens 

oktobris Alūksnes novads Izglītības pārvalde 

Daugavpils novada izglītības iestāžu                                               
GODA DIENA 

7.novembris Daugavpils novada 
kultūras centrs 

"Vārpa" 

Izglītības pārvalde 

LR proklamēšanas  gadadienas 
sarīkojums 

15.novembris                            Daugavpils novada 
kultūras centrs 

"Vārpa" 

Daugavpils novada 
kultūras pārvalde  

 

 


