
  

              Pasākumu plāns septembrim 
 

Laiks Pasākuma 
nosaukums 

Vieta Atbildīgais 

 
AUGŠDAUGAVAS  NOVADA KULTŪRAS CENTRS “VĀRPA” 

14;16;28;30; 

septembrī 

Valsts 

Kultūrkapitālfonda 

Mērķprogramma 

Latgales kultūras 

programmas atbalstītais 

mācību 

cikls”Fotografēšanas 

specifika ar mobilo 

telefonu un fotogrāfiju 

apstrāde” Lektors, 

fotogrāfs Mārtiņš 

Vanags. 

Zoom tiešsaistē 
V.Litiņa 

22.septembrī Valsts 

Kultūrkapitālfonda 

Mērķprogramma 

Latgales kultūras 

programmas atbalstītā 

lekcija”Lokālpatriotisma 

attīstība kultūras jomā, 

veicinot kopienas sajūtu 

mūsdienu sabiedrībā. 

Vietai specifiska stāsta 

izveide, izceļot vietējo 

kultūru un 

folkloru”Lektors Gatis 

Ozoliņš 

Zoom tiešsaistē 
V.Litiņa 

 
AMBEĻU PAGASTS 

septembris „Poētiskā viesistaba”. 
Dzejas grāmatu 
izstāde 

Ambeļu pagasta 
bibliotēka 
 

Bibliotēkas 
vadītāja  
 



 
24.09.21 
plkst.11.00 

"Krēmu paradīze" jeb ko 
es iemācījos 
pandēmijas karantīnas 
laikā. Tikšanās ar 
konditori-amatieri Ilonu 
Dalecku 

 

 
Ambeļu pagasta 
bibliotēka 

 
Bibliotēkas 
vadītāja  

 
BIĶERNIEKU PAGASTS 

septembris Liter.izstāde “Latgales 
dzejnieki un dzeja” 

Biķernieku 
pagasta bibliotēka 

Bibliotēkas 
vadītāja  

8.09.2021 Dzejas dienai veltīts 
pasākums “Pantiņš, 
pantiņš sanāk 
dzejolītis” Tikšanās ar 
dzejnieci T.Aleksejevu 

Biķernieku skolas 
laukumā 

Bibliotēkas 
vadītaja 

1.09.2021. Atkal zvaniņš skan 
(pasākums bērniem un 
jauniešiem) 

Laukums pie 
Biķernieku KN 

KN vadītāja 
Pasākumu 
organizatore  

 
DUBNAS PAGASTS 

23.09.2021. Dubnas senioru 
ceļojums uz Raiņa 
bērnu dienu zemi 
,,Berkenelē” 

Dubnas pagasta 
KN – Raiņa māja 
Berķenelē 

J.Bēķe 

 
ILŪKSTE 

8.09 
visiem 
interesentiem 

Literārā stunda.  
“Es grāmatiņu lasīšu!”/ 
veltīta starptautiskajai  
lasītprasmes un 
rakstītprasmes dienai. 

Ja vēlaties, lai bērni būtu 
inteliģenti, lasiet viņiem 
pasakas. Ja vēlaties, lai viņi 
būtu vēl inteliģentāki, lasiet 
viņiem vēl vairāk pasaku. 

Ilūkstes pilsētas 
bērnu bibliotēka 

I. Strode 



(Alberts Einšteins) 

 

No 10.09. līdz 
17.09 

Izstāde “Dzejas dienas 
2021” / latviešu bērnu 
dzejnieku dzejoļu 
izstāde 

Ilūkstes pilsētas 
bērnu bibliotēka 

B. Millere 

13.09  
plkst. 9.30  
PII Zvaniņš 
sagatavošan
as grupas 
audzēkņi 

“Dzejas dienas 2021” - 
tikšanās ar rakstnieci, 
bērnu grāmatu autori 
Inesi Zanderi 

Ilūkstes pilsētas 
bērnu bibliotēka 

I. Strode 
I. Valpētere 
 

13.09  
plkst. 11.00 
Ilūkstes 
Raiņa 
vidussk. 1.-2. 
klases 
 

“Dzejas dienas 2021” - 
tikšanās ar rakstnieci, 
bērnu grāmatu autori 
Inesi Zanderi 

Ilūkstes Kultūras 
un mākslas centrs 

I. Strode 
I. Valpētere 
S. Azarstarpe 

29.09 
visiem 
interesentiem 

Izstāde-folkloras 
stunda “Miķeļi - rudens 
saulgriežu laiks ir klāt!” 
/ literatūra par rudens 
saulgriežiem - 
Miķeļdienu, tās 
tradīcijas, ticējumi, 
paražas 

Ilūkstes pilsētas 
bērnu bibliotēka 

B. Millere 

 
KALUPES PAGASTS 

25.09.2021. 
9.00-15 

Miķeļdienas gadatirgus Kalupes pagasta 
sporta laukumi 

Inita Ivdra 

 

 
 

LAUCESAS PAGASTS 

01.09.-29.09. Maļinovas pagasta 
bibliotēkas ceļojošā 
fotoizstāde “Sēņu 
dažādība mežā” 

Sabiedriskais 
centrs “Laucesa” 

V.Kvetkovska 



01.09. Skolas dienas ir klāt! - 
pasākums bērniem 

pie Laucesas 
kultūras nama 

A.Bruns 

19.09. 
11:00 

Pirogrāfijas radošā 
darbnīca “Tava 
Grāmatzīme” pasākumā 
“Pagasta diena”  

Laucesas kultūras 
nams 

V.Kvetkovska 

19.09. 
plkst.11,00 

pasākums iedzīvotājiem 
brīvā dabā - Pagasta 
diena 

Laucesas kultūras 
nams 

A.Bruns 

10.09. 
plkst. 17.00 

Dzeja bērniem  - 
tikšanās ar 
N.Vjazmitinovu-Petuško 

Laucesas pagasta 
bibliotēka 

V.Kvetkovska 

 
LĪKSNAS PAGASTS 

06.-13.09. 
 
 
18.09. plkst. 
11.00 

Rudens ziedu izstāde 
“Krāsas mūsu dārzos” 
 
Eiropas kultūras 
mantojuma dienas 
2021 pasākums 
“Līksnas stacija laiku 
lokos” 

Līksnas Muižas 
parks 
 
Līksnas stacija, 
Līksnas Muižas 
parks 

V. Korsiete 
 
V. Korsiete 

14.09.2021. “Daži noslēpumi mazākiem 
ļautiņiem.”  
Tematisks pasākums 
Vaboles sākumskolas 
bēniem.  

Līksnas pagasta 
bibliotēka 

E.Poļakova 

10.09.2021. 
plkst. 14.00 

Dzejas pēcpusdiena 
“Vari ienākt pie manis 
mazliet. 
Tikai šodien un tikai 
mazliet. 
Varbūt ieliešu tev tēju 
mazliet.” 

 

Līksnas pagasta 
bibliotēka 

E.Poļakova 

 
MAĻINOVAS PAGASTS 

 

06.09 
plkst.14.00 

Dzejas dienas “Dzejas 
virpulī”.Maļinovas 
pagasta Vasiļovā. 

Maļinovas 
pagasta bibliotēka 

E.Kokina 



10.09.2021. 
plkst. 18.00 

Rudens balle. Maļinovas 
pagasta laukumā 

N. Davidova 

 
MEDUMU PAGASTS 

15.09.-30.09 Liter.izstāde “Latgales 
dzejnieki un dzeja” 

Medumu pagasta 
bibliotēka 

J.Muštavinska 

24.09. Bērnu piesaistīšana 
bērnu žurijai 

Medumu pagasta 
bibliotēka 

J.Muštavinska 

 
NAUJENES PAGASTS 

No 1.-30.09. 
plkst.13:00- 
18:00 

 Individuālā “Termo 
mozaīkas darbnīca” 
bērniem no 7 gadu 
vecuma un jauniešiem, 
pēc iepriekšēja 
pieraksta, katru otrdienu 
un ceturtdienu. 

Naujenes tautas 
bibliotēkas  Bērnu 
nodaļa 

A.Soldatjonoka 

No 1.-30.09. 
plkst.13:00- 
18:00 

Individuālas 3D 
pildspalvu nodarbības 
bērniem no 10 gadu 
vecuma un jauniešiem, 
pēc iepriekšēja 
pieraksta, katru otrdienu 
un ceturtdienu. 

Naujenes tautas 
bibliotēkas  Bērnu 
nodaļa 

A.Soldatjonoka 

No 1.-30.09 
plkst.13:00- 
18:00 

Spēles ar Bee-Bot 
programmējamo grīdas 
robotu, bērniem no 4 
līdz 6 gadiem kopā ar 
vecākiem, pēc 
iepriekšēja pieraksta, 
katru otrdienu un 
ceturtdienu. 

Naujenes tautas 
bibliotēkas  Bērnu 
nodaļa 

A.Soldatjonoka 

No 1.-30.09. 
plkst.13:00- 
18:00 

 Individuālā “Šenila 
stieples rokdarbu 
izgatavošanas 
darbnīca” bērniem no 7 
gadu vecuma un 
jauniešiem, pēc 
iepriekšēja pieraksta, 

Naujenes tautas 
bibliotēkas  Bērnu 
nodaļa 

A.Soldatjonoka 



katru otrdienu un 
ceturtdienu. 

No 1.-30.09. 
plkst.13:00- 
18:00 

“Spēļu istaba”  bērniem 
un jauniešiem , 
individuālās vai vienas 
mājsaimniecības 
ietvaros, katru otrdienu 
un ceturtdienu. 

Naujenes tautas 
bibliotēkas  Bērnu 
nodaļa 

A.Soldatjonoka 

līdz 6.09. Dzejas konkurss 
“Iedzejo Naujeni!”  
visiem interesentiem 

Naujenes tautas 
bibliotēka 

D.Čiževska 

07.09.2021. 
plkst. 14.00 

Naujenes pagasta 
svētku “Dažādi, bet visi 
kopā...” ietvaros - 
Skanīgā diena - 
skanīgais svētku 
ekspresis kopā ar Juri 
Ostrovski. 

Dunski - 14.00 
Naujene - 14.30 
Lociki - 15.00 
DSR - 15.30 
Vecstropi - 16.00 
Krauja - 16.30 

A.Krute 
O.Kuzmina 

07.09.2021. 
plkst. 16.00 

Naujenes pagasta 
svētku “Dažādi, bet visi 
kopā...” ietvaros - 
Skanīgā diena - 
Naujenes Mūzikas un 
mākslas skolas pūtēju 
orķestra performance 

Pie Naujenes 
Mūzikas un 
mākslas skolas 
(Daugavas iela 
29, Krauja) 

A.Krute 
O.Kuzmina 

08.09.2021. 
plkst. 16.00 

Naujenes pagasta 
svētku “Dažādi, bet visi 
kopā...” ietvaros - 
Laimes diena - “Laimes 
koku” stādīšana 
Juzefovas parkā - atnāc 
ar savu “koku” un 
saņem “Laimes pogu” 

Juzefovas parks, 
Naujene 

A.Krute 
O.Kuzmina 

08.09.2021. 
plkst. 16.30 

Naujenes pagasta 
svētku “Dažādi, bet visi 
kopā...” ietvaros - 
Laimes diena - “Laimes 
krēsla” atklāšana 

Juzefovas parks, 
Naujene 

A.Krute 
O.Kuzmina 

9.09. 
plkst.10.00 

Dzejas dienām veltīts 
tiešsaistes pasākums 
Naujenes PII vecākās 
grupas audzēkņiem 
“Pantiņš + pantiņš= 

Naujenes tautas 
bibliotēkas  Bērnu 
nodaļa 

A.Soldatjonoka 



dzejolītis”. Tikšanās ar 
dzejnieci Stepanīdu 
Miloševiču. 

09.09.2021. 
no plkst. 
14.00 līdz 
19.00 

Naujenes pagasta 
svētku “Dažādi, bet visi 
kopā...” ietvaros - 
Krāsainā diena - Ielu 
mākslas “grafiti” 
performance 

Pie Naujenes 
kultūras centra 
(Muzeja iela 6, 
Lociki) 

A.Krute 
O.Kuzmina 

09.09.2021. 
no plkst. 
16.00 līdz 
19.00 

Naujenes pagasta 
svētku “Dažādi, bet visi 
kopā...” ietvaros - 
Krāsainā diena - Iejūties 
“grafiti” mākslinieka 
lomā “Nāc un uzpūt!” 

Pie Naujenes 
kultūras centra 
(Muzeja iela 6, 
Lociki) 

A.Krute 
O.Kuzmina 

10.09.2021. 
no plkst. 
19.00 līdz 
22.00 

Naujenes pagasta 
svētku “Dažādi, bet visi 
kopā...” ietvaros - Sajūtu 
diena - “Aizbrauca 
jumts...” pastaiga bērzu 
birzī gaismas un 
mūzikas pavadībā kopā 
ar sensacionālo “Būū” 
un harizmātiskajiem 
“Greedy for Stage” 

Pie Naujenes 
kultūras centra 
(Muzeja iela 6, 
Lociki) 

A.Krute 
O.Kuzmina 

11.09.2021. 
plkst. 10.00 

Naujenes pagasta 
svētku “Dažādi, bet visi 
kopā...” ietvaros - 
Sporta diena - “Zumba” 
treniņš ikvienam 

Juzefovas parka 
stadions, Naujene 

A.Krute 
S.Šedis 

11.09.2021. 
plkst. 11.00 

Naujenes pagasta 
svētku “Dažādi, bet visi 
kopā...” ietvaros - 
Sporta diena - Trako 
naujeniešu skrējiens 

Juzefovas parka 
stadions, Naujene 

A.Krute 
S.Šedis 

 
NĪCGALES PAGASTS 

no 
06.09.2021.g 

Izstāde ,,Manas rudens 
veltes burciņā” 

Nīcgales TN A.Stikāne 

PRODES PAGASTS UN SUBATES PILSĒTA 



Visu septembri 
literārās 
izstādes 

septembra  
jubilāriem 

“Latviešu dzejniekam, 
atdzejotājam 
K.Skujeniekam-85” 
“Poļu rakstniekam S. 
Lemam-100” 
“Latviešu dzejniekam A. 
Pumpuram-180” 

Subates pilsētas 
bibliotēka 

A.Lošaka 

02. 09. Lasīšanas 
veicināšanas 
programmas “Bērnu, 
Jauniešu un Vecāku 
Žūrija- 2021”” 
atvēršanas svētki 

Subates pilsētas 
bibliotēka 

A. Lošaka 

1 reizi nedēļā Lasīšanas 
pēcpusdienas 
sākumskolas 
skolēniem “Lasītprieks”  

Subates pilsētas 
bibliotēka 

A. Lošaka 

 
SALIENAS PAGASTS 

24.09 Ievārījumu diena Salienas KN J.Ondzule 

 
SKRUDALIENAS PAGASTS 

26.09. Skrudalienas pagasta 
svētki 

pie Silenes kultūras 

nama 
A.Mihailova 
I.Lapkovska 

 
SVENTES PAGASTS 

31.08-16.09 
otrdienās un 
ceturtdienās 
plkst. 10:00-

11:00 
16:00-17:00 

un pēc 
iepriekšēja 
pieraksta 

 
Viktora Petaško 

izstāde 

 “Saktu saktas 
rotājās!” 

Sventes Tautas 
nams 

Viktors Petaško 

23.09. 
plkst. 15:00 

Dzejas dienām veltīts 
pasākums “Nolasi un 
uzzīmē savu dzejoli” 

Pretī Tautas 
namam 

Viktors Petaško 



ŠĒDERES PAGASTS 

09.09.2021 Dzejas grāmatu 
izstāde Pašulienes b-ka 

A.Jelinska 
 
 

 
 

TABORES PAGASTS 

12.09.2021. Tabores pagasta 
svētku ietvaros 
“Muzikālais pastaigas 
parks”. 

Tabores pagasta 
parka teritorija 

M.Kuzmina 

 
VABOLES PAGASTS 

14.09.-17.09. 
Ķirbju  izstāde” Pasulē 

lielākā oga”  

ābeļdārzā pie  
Vaboles kulturas 

nama  

V.Pabērze 

21.09.-30.09. 
darbdienās Izstāde “ Dažādu tautu 

tērpu stāsts”  

kulturas nams 
V.Pabērze 

A.Šalkovska 

 
SKRINDU DZIMTAS MUZEJS 

Visu gadu 
9.00 - 17.00 

‘’No Vingru un Ritiņu pūra 
lādes - dzimtas stāsts’’ 
izstāde 

Skrindu dzimtas 
muzejs 

A.Lazdāne 
I.Ozoliņa 

12.08.-20.10. D.Teivānes austo darbu 
izstāde (grīdceliņi, 
spilveni, dekori) 

Skrindu dzimtas 
muzejs 

A.Lazdāne 

3.08.-31.09. A.Geriņas rakstaino 
tekstiliju ‘’Mana mandala’’ 
izstāde 

Skrindu dzimtas 
muzeja Kulinārā 
mantojuma telpas 
logos 

A.Lazdāne 
 

 

Visu gadu  
9.00 - 17.00 

Mākslinieka J.Svenča 
ekspozīcija - izstāde 
(grafikas darbi, 
linogriezumi, klišejas, 
dzīvojamās istabas 
mebeles) 

Skrindu dzimtas 
muzejs 

A.Lazdāne 



Visu gadu  
9.00 - 17.00 

Latgales mākslinieku 
gleznu izstāde no 
Daugavpils 
Novadpētniecības un 
mākslas muzeja krājuma 

Skrindu dzimtas 
muzejs  

A.Lazdāne 

Visu gadu 
9.00 - 17.00 

Cilvēku dzīvesstāsti 
fotorgāfijās, 
fotomākslinieks 
S.Grohoļskis 

Skrindu dzimtas 
muzejs 

A.Lazdāne 

Visu gadu 
9.00 - 17.00 

Fotoizstāde ‘’Solys 
krysts’’, Foto: A.Samuilovs 

Skrindu dzimtas 
muzejs 

A.Lazdāne 

Visu gadu  
9.00 - 17.00 

‘’No manas pūra lādes’’ 
(izšuvumi, tamborējumi, 
rišeljē, trauki) S.Voinas, 
R.Tenisas, B.Skuķes, 
E.Vorošenas, G.Žukas 
privātkolekcija 

Skrindu dzimtas 
muzejs 

I.Ozoliņa 

NAUJENES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS 

07.09.2021. 
13:00-17:00 Bezmaksas Naujenes 

Novadpētniecības 
muzeja apmeklējums  
Naujenes pagasta 
svētku ietvaros. 
Muzeja krājuma 
2021. gada 
jaunieguvumu izstāde 

Naujenes 
Novadpētniecības 
muzejs 

E.Kusiņa- 
Koļesņika 

07.09.2021. 
13:00-17:00 Grāmatas “Seno amatu 

jaunā dzīve” video - 

prezentācija  izstādē 

“Rokdarbu tradīcijas 

Daugavas ielejas 

teritorijā” 

 

Naujenes 
Novadpētniecības 
muzejs 

E.Kusiņa- 
Koļesņika 

08.09.2021. 
Grāmatas “Seno amatu 

jaunā dzīve” 

prezentācija  

Augšdaugavas novada 

Raiņa māja 
Berķenelē 

M.Kampāne 



kultūras darbiniekiem 

 

RAIŅA MĀJA BERĶENELĒ 

 
1.09.20201.-
30.09.2021. 

Fotogrāfiju izstāde 

„Doles salas daba un 

cilvēki” 

Raiņa mājas 

Berķenelē dārzā 

I.Bērziņa 

8.09.20201.-
30.09.2021. Bebrenes aušanas 

darbnīcas "Mare" 

rokdarbu izstāde 

Seno amatu 

darbnīcā KLĒTS 

(Berķenelē) 

L.Slesare 

8.09.20201.-
30.09.2021. Gunas Millersones 

gleznu izstāde 

Raiņa mājas 

Berķenelē izstāžu 

zālē 

L.Slesare 

 
08.09.2021. Informatīvs seminārs 

Augšdaugavas novada 

kultūras darbiniekiem 

Mērķauditorija: 

Augšdaugavas novada 

kultūras darbinieki 

Seno amatu 

darbnīcā KLĒTS 

(Berķenelē) 

I.Bērziņa 

L.Slesare 

11.09.2021. 
plkst.13.00 Dzejas dienas 

Berķenelē “Tepat taču 

ārā ir mīlīgais dārzs!” 

Programmā: 

-Muzikālās apvienības 

“Rāmi Riti” vokālistes 

Ineses Kozuliņas un 

ģitārista Ivara Štuba  

koncertprogramma 

“Saules dziesmas”; 

-Projekta “Ziedu 

Berķeneles dārza 

lapenē un seno 

amatu darbnīcā 

KLĒTS (Berķenelē) 

I.Bērziņa 

L.Slesare 



svētkiem vieta” 

prezentācija. 

Mērķauditorija: Visi 

interesenti 

16.09.2021. 
Skatuves runas 

konkurss “Zelta sietiņš - 

2021” 

Mērķauditorija: Latgales 

reģiona skolu 2.-

12.klašu audzēkņi 

Raiņa mājā 

Berķenele un seno 

amatu darbnīcā 

KLĒTS 

I.Bērziņa 

L.Slesare 

  

 


