
DAUGAVPILS NOVADA KULTŪRAS PĀRVALDE 

Pārskats par darbu 2019.gadā 

   Daugavpils novada Kultūras pārvalde (turpmāk teksta – Kultūras pārvalde) ir Daugavpils novada 

pašvaldības pārraudzībā esošā iestāde, kas vada un organizē kultūras darbu Daugavpils novadā. 

   Kultūras pārvaldi  veido 7 struktūrvienības: Daugavpils novada Kultūras centrs “Vārpa”, Daugav-

pils novada bibliotēku metodiskais centrs, Kultūras mantojuma daļa, Raiņa māja Berķenelē, Nauje-

nes Novadpētniecības muzejs, Skrindu dzimtas muzejs un Vadības daļa.  

   Daugavpils novada Kultūras pārvaldē 2019.gadā tika nodarbināti 46 darbinieki,                     t.sk.29 

speciālisti.              

   Pamatojoties uz Daugavpils novada skolēnu vasaras nodarbinātības programmas un 

Nodarbinātības valsta aģentūras pasākuma “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, 

kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu, 

2019.gadā tika noslēgti darba līgumi ar 11 skolēniem par darbu vasaras brīvlaikā Skrindu dzimtas 

muzejā, Naujenes Novadpētniecības muzejā, Raiņa mājā Berķenelē un Daugavpils novada Kultūras 

centrā “Vārpa”. 

   2019.gadā Kultūras pārvalde nodrošināja prakses vietas Daugavpils novada Kultūras centrā 

“Vārpa” 2 (diviem) Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslas fakultātes profesionālās 

augstākās izglītības bakalaura programmas mākslas menedžmenta studentiem.  

 

Pārskata perioda galvenās prioritātes: 

- Latgales novada 17. senioru dziesmu un deju festivāla “Saulei pretī mūžu ejot”                                

organizēšana. 

- Daugavpils novada amatiermākslas kolektīvu darbības attīstība, atbalsta pasākumi Vispārējo 

latviešu Dziesmu un   Deju svētku procesam. 

- Slutišķu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana  SAM 5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt 

nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros. 

- Skrindu dzimtas muzeja akreditācija. 

- Centralizēta  grāmatu  iepirkuma  novada pagastu  bibliotēkām realizēšana un iepirkuma sa-

tura uzlabošana 

- Datortehnikas atjaunošana Daugavpils novada pagastu bibliotēkām. 

- Daugavpils novada bibliotēku kopkataloga darbības nodrošināšana. 

- LV-LT-BY, LAT-LIT  pārrobežu sadarbības programmu  projektu realizēšana. 

- Profesionālo prasmju  paaugstināšana kultūras darbiniekiem  un amatierkolektīvu                   va-

dītājiem. 

 

GALVENĀS AKTIVITĀTES, SASNIEGUMI, DARBA REZULTĀTI 

 

DARBS PROJEKTOS 

 

Tika piesaistīti  un apgūti finanšu līdzekļi sekojošos projektos: 

 

Projekta nosaukums 
un projekta atbalstītājs 

 

Struktūrvienība Piesaistīts ES 

un / vai 

Latvijas 

valsts budžeta 

finansējums  
2019.gadā 

Apgūtais  

finansējums 

2018. gadā 
(EUR) 

 

Apgūtais  

finansējums 

2019.gadā 
(EUR 

 2018.gadā iesāktie projekti     

“Radošuma un uzņēmējdarbības 

atbalsts, izmantojot sociālkultūras 

pasākumus, Zarasu rajona un 

Daugavpils novada mazāktīvajās 

teritorijās” . 

Kultūras pārvalde  43046,- 102809,- 
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(Latvijas - Lietuvas pārrobežu 

projektu programma) 

“Dvinas / Daugavas ielejas 

teritorijas iedzīvotāju tradicionālo 

prasmju izpēte un saglabāšana un 

nodošana nākamajai paaudzei” * 

(Latvijas - Baltkrievijas pārrobežu 

projektu programma) 

Naujenes 

Novadpētniecības 

muzejs 

  29953,- 

2019.gads     

Amatierteātru saiets “Spēlējam 

kopā” 

(VKKF Latgales kultūras progr.) 

Daugavpils 

novada Kultūras 

centrs “Vārpa”  

1200,-  1200,- 

Mācību semināri Latgales reģiona 

kultūras darbiniekiem  

(VKKF Latgales kultūras progr.) 

Mācību un 

informācijas 

centrs 

1192,-  1192,- 

Vēsturisko būvgaldniecības 

izstrādājumu vērtība: teorētiska un 

prakstiska nodarbība koka logu, 

slēģu un durvju aprūpē un 

restaurācijā 

(VKKF Latgales kultūras progr.) 

Kultūras 

mantojuma daļa 

1000,-  850,- 

Jauktā kora “Latgale” dalība                                    

VI Starptautiskajā deju un mūzikas 

festivālā “Summer in Budapest” 

Ungārijā 

(VKKF ) 

Kultūras pārvalde 1000,-  1000,- 

DA “Līksme” dalība XV Latviešu 

Dziesmu un deju svētkos Kanādā 

(VKKF ) 

Kultūras pārvalde 1500,-  1500,- 

Slutišķu sādžas vecticībnieku 

kultūrvēsturiskā mantojuma 

apzināšana un interpretēšana 

mūsdienīgā ekspozīcijā * 

(VKKF ) 

Kultūras pārvalde 3000,-   

Fake mirror  

(Erasmus+Jaunatne darbībā) 

Kultūras pārvalde 1380,-  finansējumu 

100% apmērā 

sedza 

ERASMUS + 

programma 

 

Kopā: 10272,- 43046,- 138504,- 

 

* Realizācija turpinās 2020.gadā 

 

Zarasu rajona un Daugavpils novada mazaktīvo teritoriju iedzīvotāju radošuma un 

uzņēmējdarbības aktivitātes atbalstīšana, izmantojot sociālkultūras pasākumus                 

(Radītu, lai paliktu) 

   Projekta lielākais ieguldījums ir Vaboles vidusskolas darbnīcu renovācija un  Kulinārā mantojuma 

telpas izveide. 2019. gadā šeit  norisinājās 8 kulinārās darbnīcas par latviešu, latgaliešu un citu tautu 

tradicionālajiem  ēdieniem,  iesaistot 156 dalībniekus no Daugavpils novada. Rezultātā tika veicināta 

novada nemateriālā kultūrmantojuma tradīciju saglabāšana, nodrošināta to popularizēšana un 

pārmantojamība. Bez tam ar projekta atbalstu uzlabota Naujenes novadpētniecības muzeja un 

Naujenes kultūras centra materiāli tehniskā bāze – iegādāts aprīkojums un materiāli aušanas un 
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filcēšanas darbnīcām, Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa” iegādāts augstas izšķirtspējas 

projektors. Projekta laikā norisinājās labās prakses apmaiņa ar profesionālu ekspertu iesaistīšanu, 

veicinot ciešāku sadarbību ar Zarasu rajona lauku iedzīvotājiem.  2019. gada maijā norisinājās Baltā 

galdauta svētki Demenes pagastā, Zemgales Romas katoļu baznīcā, Višķos divas reize notika Danču 

vakari kopā ar deju kolektīviem, folkloras kopām un vietējiem iedzīvotājiem. Muzeju nakts 

pasākuma ietvaros Slutišķu sādža norisinājās meistardarbnīcas  kokapstrādē un logu rāmju 

restaurācijā. Kopumā projekta darbnīcās un pasākumos piedalījās ap 720 Daugavpils novada 

iedzīvotāju. 

 

  
Kulinārā mantojuma telpa Skrindu dzimtas muzejā 

 

  
Baltā galdauta svētki Zemgales Romas katoļu baznīc, 

04.05.2019. 

Slutišķu sādža norisinājās meistardarbnīcas  

kokapstrādē un logu rāmju restaurācijā, 18.05.2019 
 

Projekts ENI-LLB-1-216 “Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata 

prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei", kurā sadarbojas  

Daugavpils novada Kultūras pārvalde, Nacionālais Polockas vēstures un kultūras muzejs – rezervāts 

un Zinātniski pētnieciskā kultūras institūcija “Braslavas rajona muzeju apvienība” (Baltkrievija). 

Projekta mērķis ir izpētīt un saglabāt Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālās 

amatu prasmes un nodot tās nākamajai paaudzei, pielietojot muzeju izglītojošās programmas, 

radošās darbnīcas, izstādes, kā arī inovatīvas izglītojošas metodes, kuras balstītas tiešā komunikācijā 

ar vietējiem amatniekiem.  

2019. gada projekta  aktivitātes:  

– 24. augustā “Amatnieku pilsētiņa” Juzefovas parkā Daugavpils novada dienu programmā, kur                 

3 meistari no Latvijas un Baltkrievijas  meistarklasēs  iepazīstināja iedzīvotājus ar amatu prasmēm. 

- “Amatnieku pilsētiņa” 30.-31. augustā  Polockā,  kur tika organizētas klūgu pīšanas                            

(10 amatnieki no Daugavpils novada), izšūšanas un kokgrebšanas meistarklases ar baltkrievu puses 

amatniekiem. 

Rudenī Polockā un Braslavā notika 2 nedēļu  izglītojoša etnogrāfiska  nometne “Etno – vasara”, kurā 

piedalīties 10 iedzīvotāji no Daugavpils novada  un 20 iedzīvotāji no Polockas un Braslavas. 

Nometņu laikā kopā ar Polockas folkloras kopu “Vargan” tiks vākts folkloras materiāls, iepazīta 
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vietējā etnogrāfija, muzeju krājumi papildināti ar jauniem eksponātiem, izzinātas un iepazītas                  

6 mūsdienās aizmirstas senās amatu prasmes. 

 

  
Apaļo tepiķu tamborēšanas meistarklases naujenes 

novadpētniecības muzejā, 24.08.2019 

“Amatnieku pilsētiņa” Polockā, 30.08.2019 

ERASMUS + programmas jauniešu apmaiņas projekts  Fake mirror (Viltus spogulis) 

Daugavpils novada Kultūras pārvalde jau otro gadu sadarbojas ar YMCA Parthenope ONLUS 

organizāciju (Itālija) un līdzdarbojas jauniešu apmaiņā. Šādās neformālās apmācībās jaunieši iegūst 

daudz prasmju: kā atrast kopīgu valodu ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,  kā strādāt internacionālā 

komandā.  No 5. līdz 15. oktobrim 6 jaunieši no Daugavpils novada kopā ar  Itālijas, Ungārijas, 

Rumānijas, Slovākijas, Spānijas jauniešiem piedalījās jauniešu apmaiņas projektā “Viltus spogulis”, 

kas norisinājās Itālijas dienvidu pilsētā Torre del Greco, Vezuva vulkāna pakājē. Jaunieši piedalījās 

aktivitātēs, kas  attīsta multimediālās prasmes un radošo redzējumu fotogrāfijā, Jaunieši paši veidoja 

video stāstus. Viena no aktivitātēm bija “Dzīvās grāmatas”, kur jaunieši iepazinās un iedvesmojās 

ar veiksmīgām piecām personībām no Itālijas dienvidiem - bērnu grāmatu veikala īpašnieci, 

vēsturnieku, psihologu, kas strādā ar jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem, brīvprātīgā darba 

jauniešu asociācijas vadītāju. Jaunieši arī apmeklēja Neapoli un vienu no tās trūcīgākajiem rajoniem, 

kur, pateicoties brīvprātīgo darbībai, šobrīd atrodas daudzfunkcionāls centrs, kas īsteno sabiedrības 

integrācijas un  kultūras funkcijas.  Galvenie projekta mērķi tika sasniegti: jaunieši apmācīti  pielietot 

jaunās tehnoloģijas un to sniegtās iespējas. Projekta noslēgumā jaunieši saņēma Eiropas sertifikātu 

Youthpass, kas apliecina apgūtās prasmes, kas noderēs ikdienā, nākotnes profesijas vai turpmākas 

karjeras izvēlē.  

Olga, projekta dalībniece atzīst: “Šī bija mana pirmā pieredze Erasmus+ programmā. Tā bija 

unikāla iespēja iepazīties ar tik dažādiem jauniešiem, strādāt komandā ar jauniešies ar īpašām 

vajadzībām un pilnveidot angļu valodas zināšanas, kuras man noderēs ikdienā nākotnē, protams 

esmu ieguvusi daudz jaunu draugu, un uz dzīvi tagad raudzīšos ar plašāku skatījumu.”  

  
 

 

LIELĀKIE NOVADA NOZĪMES PASĀKUMI 
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- Daugavpils novada amatierteātru saiets notika Višķu un Ambeļu pagastos.  Saieta laikā 

dalībnieki piedalījās Baltkrievijas režisora un Vitebskas valsts kultūras un mākslas koledžas               

pasniedzēja Igora Bojarinceva meistarklasē „Konflikts drāmā” un aktiermeistarības meistarklasē, 

kur attīstīja skatuves kustību kopā ar Daugavpils teātra aktieriem.  Saieta laikā Daugavpils novada 

Kultūras centra „Vārpa” teātra trupa „Trešais variants” izrādīja  iestudējumu E. Hafere „Viens, viens, 

divi”. Savu izrādi “Auļotājs” pēc Ļeva Tolstoja stāsta motīviem skatītāju vērtējumam piedāvāja  re-

žisors Igors Bojarincevs un Vitebskas Valsts kultūras un mākslas koledžas studenti. Saietu noslēdza 

teatrāla improvizācija kopā ar Daugavpils Teātra aktieri un režisoru Māri Korsieti.   

   Saiets notika ar AS “Latvijas valsts meži” atbalstītās Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas 

„Atbalsts kultūras programmām reģionos” Latgales kultūras  programmas  finansiālu atbalstu.  

- Latgales novada 17. Senioru dziesmu un deju festivāls “Saulei pretī mūžu ejot”, kurš 

notika Daugavpils novada Višķu estrādē. Festivāla mērķis bija atbalstīt sociālās integrācijas procesu, 

iepazīstināt sabiedrību ar senioru māksliniecisko kolektīvu darbību un nodrošināt tradīciju nepār-

trauktību, ka arī veicināt sadarbību starp Latgales senioru amatiermākslas kolektīviem, reģiona paš-

valdībām, nevalstiskajām organizācijām un nacionālajām kultūras biedrībām. Festivālā           pieda-

lījās Latgales reģionālās pensionāru apvienības, novada pensionāru biedrību, Latgales pašvaldību 

kultūras iestāžu un citu organizāciju senioru amatiermākslas kolektīvi: 4 kori, 24 vokālie ansambļi, 

10 folkloras kopas un etnogrāfiskie ansambļi, 10 mazākumtautību kolektīvi, 23 Eiropas deju kopas, 

5 senioru deju kopas, 9 tautas deju kolektīvi, viens līnijdeju kolektīvs un viena amatnieku apvienība, 

kopā pulcējot ap 1100 dalībnieku.Tika pārstāvētas 22 pašvaldības: Aglona, Baltinava, Balvi, Dagda, 

Daugavpils novads un pilsēta, Gulbene, Ilūkste, Jēkabpils, Krāslava, Līvāni, Ludza, Preiļi, Rēzeknes 

novads un pilsēta, Riebiņi, Rugāji, Varakļāni, Vārkava, Viļaka, Viļāni, Zilupe.   

- Daugavpils novada svētkiem “Gadsimtu gaismā” Kultūras pārvalde  veidoja kultūras 

programmu.  Daugavpils novada svētki “Gadsimtu gaismā” norisinājās Naujenes pagasta               

Juzefovas parkā. Gadsimtu atmosfērā svētku apmeklētājiem līdz pat tumsai tika piedāvāts baudīt 

mākslu, mūziku, deju, izstādes un sportu dabas un vēstures  fonā. 

- Latvijas Republikas proklamēšanas 101.gadadienas svinīgais sarīkojums “Kopīgs ceļš”. 

Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienas svinīgā sarīkojuma "Kopīgs ceļš" tēma bija 

Baltijas ceļš, kurā  pirms 30 gadiem-  1989.gadā Latvijas, Lietuvas, Igaunijas iedzīvotāji, sadodoties 

rokās, atgādināja pasaulei, ka Maskavā parakstītais Hitlera – Staļina pakts ir sadalījis Eiropu un 

lēmis trīs neatkarīgas Baltijas valstis PSRS okupācijai.  Sarīkojumā  piedalījās: tautas deju kolektīvs 

"Tuurit - Tuurit" no Pērnavas (Igaunija), vidējās paaudzes deju kolektīvs "Ežerunas" no Zarasiem 

(Lietuva)  un Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” deju ansamblis  "Līksme". Koncertā 

kolektīvi dejoja katrs savas valsts tautas dejas, noslēgumā visu trīs valstu kolektīvi vienojās kopīgā 

dejā, skanot dziesmai "Atmostas Baltija". Koncerta mākslinieciskā vadītāja                  Aija Daugele, 

režisore un scenārija autore Anita Lipska. 

 

Amatierteātru saieta “Spēlējam kopā” dalībnieki 
 

17. Senioru dziesmu un deju festivāls “Saulei pretī mūžu ejot” 

 



6 

 

 
Operetes teātris Daugavpils novada svētki  

“Gadsimtu gaismā” 

 
Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienas svinīgais 

sarīkojums “Kopīgs ceļš” 
 

DAUGAVPILS NOVADA KULTŪRAS CENTRA “VĀRPA” DARBĪBA  

 

Svarīgākie Daugavpils novada Kultūras centra „Vārpa” darbības uzdevumi 2019. gadā 

 

- Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” jauktā kora “Latgale” 55 gadu jubilejas un Dau-

gavpils novada Kultūras centra “Vārpa” deju ansambļa “Līksme” 50 gadu jubilejas sarīko-

jumu organizēšana. 

- Daugavpils novada amatierteātru saieta “Spēlējam kopā” organizēšana. 

- Latgales novada 17. senioru dziesmu un deju festivāla “Saulei pretī mūžu ejot” mākslinieciskā  

vadība.   

- Daugavpils novada amatiermākslas kolektīvu darbības attīstība, atbalsta pasākumi Vispārējo 

latviešu Dziesmu un Deju svētku procesam. 

 

Lielākie organizetie pasākumi 

 

- Jauktā kora “Latgale” 55 jubilejas koncerts „Kas var dziesmas izdziedāt? Kas valodas 

izrunāt?”, kurā skanēja gan Vispārējo latviešu Dziesmu svētku repertuāra dziesmas, gan                   

oriģināldziesmas, tautasdziesmas un garīgā mūzika.  

- Deju ansambļa “Līksme” 50 gadu jubilejas koncerts „Dejot ir prieks”, kurā tika rādītas 

dejas no Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku repertuāra, latgaliešu tautas dejas, kā arī dejas, 

ko ansamblis gatavoja dalībai XV Latviešu Dziesmu un deju svētkos Toronto (Kanāda                   Dau-

gavpils novada talantu konkurss jauniešiem “Zibsnis”, kas norisinājās otro reizi. Konkursā pie-

dalījās jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem, kuri dzīvo, strādā vai mācās Daugavpils novadā. Kon-

kursanti tika vērtēti divās kategorijās – dziedāšanas mākslā un dejā.  

Konkursa mērķis ir Daugavpils novada jauniešu radošo spēju un jaunrades veicināšana. 2019. gada 

konkursā piedalījās 7 dalībnieki. Lielāka konkurence veidojas starp vokālā žanra izpildītājiem.       

Īpašu uzmanību  pievērsa Višķu pagasta jauniešu kora dalība šajā konkursā. Jauniešu koris                iz-

veidojās un sāka savu darbību, gatavojoties "Zibsnim". 2019. gada  konkursā uzvarēja Elizabete 

Poddubnova no Vaboles pagasta un Silenes kluba deju grupa "Tornado".                                        -- 

Daugavpils novada vokālo ansambļu koncertskatē „Pavasara dziesma” piedalījās                           

14 Daugavpils novada vokālie ansambļi, no kuriem DNKC „Vārpa” vokālais ansamblis „Stage On”  

un Višķu pagasta Sabiedriskā centra sieviešu vokālais ansamblis „Anima Corde” tika izvirzīti dalībai 

II Latvijas vokālo ansambļu konkursa II kārtai, kas notika Sīļukalna kultūras namā.  
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DNKC “Vārpa” jauktais koris “Latgale” 
55 gadu jubileja koncertā 

 
DNKC “Vārpa” deju ansamblis “Līksme”  

50 gadu jubilejas koncertā 

Višķu pagasta sieviešu vokālais ansamblis  “Anima 

Corde” Daugavpils novada skatē 

 
Višķu pagasta jauniešu koris Daugavpils novada talantu 

konkursā “Zibsnis” 

 

 

Daugavpils novada Kultūras centra „Vārpa” organizatoriskais darbs 

 

   Viens no DNKC „Vārpa” darbības uzdevumiem bija nodrošināt dažādu novada sabiedrības grupu 

pieejamību kultūras pasākumiem, profesionālajai mākslai, kā arī sniegt DNKC „Vārpa” telpas un 

tehnisko nodrošinājumu telpu nomas pasākumos.   

 

Norises Norišu skaits 

 

Apmeklētāju skaits 

 

2018.g 2019.g. 2018.g 2019.g. 

DNKC „Vārpa” organizētie 

pasākumi  

15 16 2305 2230 

Telpu noma 53 53 13 340 11 670 

Daugavpils novada domes 

struktūrvienību organizētie 

pasākumi 

 

14 

 

10 

 

3210 

 

2400 

Daugavpils novada Izglītības 

pārvaldes organizētie pasākumi 

DNKC „Vārpa” telpās 

 

26 

 

32 

 

2007 

 

1994 

Mācību informācijas centra 

organizētie pasākumi 

88 7 1444 184 

Mācību informācijas centra telpu 

noma 

36 33 713 637 

KOPĀ 232 148 23 019 19115 



8 

 

Amatiermākslas kolektīvu 

dalībnieku mēģinājumu 

apmeklējumi 

Līksnas pagasta VPDK 

„Daugaveņa”  

Citi amatiermākslas kolektīvi 

6 kolektīvi 

 

30 mēģinājumi 

15 mēģinājumi 

20 500 

 

450 

225 

 

7 kolektīvi 

 

12 mēģinājumi 

4 mēģinājumi 

23 500 

 

240 

170 

 

253 

Kopā  21175  24166 

KOPĀ VISI APMEKLĒTĀJI  40 290  47 85 

 

     Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa” 2019.gadā tika organizētas astoņas  mākslas                 

izstādes. D eju nozarē Daugavpils deju apriņķa virsvadītāja Aija Daugele organizēja kopmēģināju-

mus, piedalījās Ziemas sporta un deju dienas “Ziemas prieki” Sventē un Vaboles pagasta  Va-

sarsvētku Sadanča  organizācijā.  

 

Mācību un informācijas centra darbība 

 

      Mācību un informācijas centrā 2019.gadā sagatavotas un realizētas septiņas  profesionālās 

pilnveides un mūžizglītības programmas (kopā 44 stundas). Četri mācību semināri kultūras 

darbiniekiem un amatniekiem notikuši Latgales kultūras programmas atbalstītā projekta ietvaros. 

Nozīmīgākie profesionālās pilnveides kursi: “Starpkultūru komunikācija”, “Efektīva komunikācija 

un argumentācijas prasmes”, “Skolēnu literāro interešu veidošana” u.c. Izglītojošos pasākumus 

apmeklēja galvenokārt kultūras darbinieki no Daugavpils novada, kā arī Krāslavas, Rēzeknes, 

Dagdas, Aglonas, Aknīstes, Ilūkstes, Līvānu u.c. novadiem. 

 

Amatiermākslas kolektīvu darbība 

     

   Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa” darbojas 6 amatiermākslas kolektīvi:  

Jauktais koris „Latgale” piedalījās 8 pasākumos, t.sk. Latgales dienā Rīgā; Mūzikas svētkos 

“Mirklis Balvos”; Latgales novada dziesmu un deju festivālā “Saulei pretī mūžu ejot”; Terēzijas 

Brokas piemiņas koncertā;  Dienvidlatgales koru apriņķa skatē un kopmēģinājumos. No 11. līdz 16. 

jūlijam koris koncertēja dejas un mūzikas festivālā “Vasara Budapeštā” Ungārijā.  

 

Deju ansamblis „Līksme” piedalījās 13 pasākumos, no tiem īpaši jāizceļ dalība XV pasaules 

latviešu Dziesmu un Deju svētkos Kanādā. Kolektīvs iesaistījās Latvijas – Lietuvas  pārrobežu 

sadarbības projekta LLI-337 pasākumos Lietuvā.   Kolektīvs ir uzstājies dažādos pasākumos 

Vaboles, Nīcgales un Skrudalienas pagastos.  Deju ansamblis “Līksme” piedalījās: Daugavpils 

novada Sporta un deju dienā Sventē; Latgales deju kolektīvu Sadancī Krāslavā; Daugavpils apriņķa 

deju kolektīvu Sandancī Ilūkstē, LR proklamēšanas 101. gadadienas sarīkojumā novada Kultūras 

centrā “Vārpa” u.c.    

 

Teātra trupa „Trešais variants” iestudēto Annas Brigaderes lugu “Maija un Paija” (lielformāta 

iestudējums) rādīja 2 reizes: Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa” un Ilūkstes Kultūras 

centrā. Teātra trupa piedalījās Daugavpils novada amatierteātru saietā “Spēlējam kopā” Višķu un 

Ambeļu pagastos, kura rādīja arī izrādi E.Hafere “Viens, viens, divi”.  

 

Vokālajam ansamblim „Stage On” bijušas 13 uzstāšanās un koncerti. Ansamblis (sieviešu un 

jaukto ansambļu kategorijā) piedalījās Daugavpils novada vokālo ansambļu skatē  un tika izvirzīti 

dalībai II Latvijas sieviešu vokālo ansambļu konkursā Sīļukalna KN. Tāpat ansamblis piedalījās 

koncertā – konkursā “Atnāc ar savu dziesmu” Zasas KN, kur ieguva žūrijas atzinību.  Ansamblis 

uzstājās novada pasākumos: konkursa “Saimnieks” noslēguma sarīkojumā, Daugavpils novada 

jauniešu talantu konkursā “Zibsnis”, Ziemassvētku uzvedumā u.c. 
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Folkloras kopa „Dyrbyni”  piedalījās 21 pasākumā, no kuriem nozīmīgākie ir festivāla “Sudraba 

kaija” konkurss, kurā saņemta balva – ieraksts profesionālā skaņu studijā, brauciens un Latviešu 

kultūras dienām Baškortostānā. Veiksmīga sadarbība izveidojusies ar novada deju kolektīviem 

“Līksme” un “Dveina”, nodrošinot tiem dzīvās mūzikas pavadījumus koncertos. 

   Aizvadītā gada sasniegums ir divu reģionālu danču vakaru līdzorganizēšana Višķos, tika 

turpināta arī danču vakaru tradīcija, noorganizējot pavisam 6 danču vakarus DNKC “Vārpa”. 

Sniegti koncerti Daugavpils novada pagastos – Ambeļos, Vabolē, Višķos un kā arī reģionāla un 

starptautiska mēroga pasākumos Riebiņu un Līvānu novadā, Daugavpils pilsētā. 

 

2019.gadā folkloras kopas dalībnieki ir piedalījušies mūzikas instrumentu spēlēs apmācībās un 

folkloras deju meistarklasēs. 

 

Projekta „Mode H” radošā grupa 

Teātra studija „Mode H”, kurā darbojas cilvēki ar īpašām vajadzībām no Daugavpils novada,             

iestudēja teatralizētu uzvedumu pēc Gabriela Garsijas Markesa darba „Pēdējā vēstule pasaulei”, kam 

pirmizrāde notika martā.  

 

Folkloras kopa “Dyrbyni” Daugavpils novada svētkos 

“Gadsimtu gaismā” 

 
Vokālais ansamblis “Stage On” Daugavpils novada konkursā 

“Saimnieks 2019” 

 

 

DAUGAVPILS NOVADA BIBLIOTĒKU METODISKĀ CENTRA DARBĪBA 

 

Pārskata periodā plānotie galvenie uzdevumi tika izpildīti daļēji:  

1. Bibliotēku akreditācijas komisijas ieteikumu izpildes pārbaude: 

     - tika izstrādāts paraugs pagastu bibliotēku lietotāju formulāriem saskaņā ar Personu datu 

aizsardzības prasībām; 

      - vienotas krājuma komplektēšanas vadlīniju izstrāde ir izpildes procesā; 

2. Datortehnikas atjaunošana Daugavpils novada pagastu bibliotēkām. Novada  investīciju plāna 

ietvaros tika iegādāts  un nodots lietošanai 21 datorkomplekts 17 pagastu bibliotēkām                       (19 

lietotājiem, 3 darbiniekiem). 

3. Daugavpils novada bibliotēku kopkataloga darbības nodrošināšana. Kultūras informāciju sistēmu 

centrs ir veicis visus nepieciešamos tehniskos iepirkumus, taču datu pārcelšana uz vienoto 

elektronisko kopkatalogu turpinās. 

   Daugavpils novada iedzīvotājiem pakalpojumus sniedz 21 bibliotēka, viena filiāle un pieci ārējās 

apkalpošanas punkti, kuros kopējais iespieddarbu krājums ir 135125 vienības. 

   Daugavpils novada pagastu bibliotēku krājuma komplektēšana 2019.gadā tika veikta ar 

centralizētu iepirkumu, paredzot 0,88 EUR uz vienu iedzīvotāju jeb 20 000 EUR grāmatu iegādei. 
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Tika iepirkti 2731 grāmatu eksemplāri, kas ir par 169 eks. mazāk nekā pērn, jo grāmatu cena katru 

gadu pieaug, taču piešķirto līdzekļu apjoms palicis 2017.gada līmenī. 

Pagastu bibliotēku finansiālais nodrošinājums grāmatu iegādei 

 2018.gads 2019.gads 

Finansējuma avots 

Grāmatu 

iegādes 
budžets 

Iepirkto grā-
matu skaits  

(eks.) 

Grāmatu 

iegādes 
budžets 

Iepirkto 

grāmatu 

skaits  
(eks.) 

Pašvaldības budžets 20 000 2900 20 000 2731 

Nacionālā kino centra un ES programmas 

projekts "Radošā Eiropa MEDIA" 
- - 133 10 

Latgales kultūras centra izdevniecība - - 874 242 

Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde - - 216 21 

Lasīšanas veicināšanas akcija „Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrija” 
451 60    504 63 

LNB un Vācijas Federatīvās Republikas ĀM 

projekts „Sākot pilsonisko izglītību Latvijā” 
88 42 - - 

 

   Informācija par Daugavpils novada 21 bibliotēku resursiem pieejama Daugavpils novada 

bibliotēku kopkatalogā http://naujene.biblioteka.lv/Alise/, kur atspoguļoti 96% no bibliotēku 

krājuma. 

   Pirmo reizi Metodiskais centrs  piedalījās Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu sekcijas 

rīkotajā akcijā “Viena diena bibliotēkas dzīvē” un tika atzinīgi novērtēta Latvijas Bibliotēku festivāla 

laikā, saņemot pateicības rakstu par radošo ieguldījumu projektā. 

    2019. gada laikā novada bibliotekāriem tika rīkoti četri informatīvie semināri. 

    Pirmo reizi Grāmatu svētki kļuva par daļu no plašās Daugavpils novada svētku programmas. 

Apmeklētājiem bija iespēja apgūt pareizas elpošanas prasmes kopā ar autori un veselīga dzīvesveida 

popularizētāju Inesi Ziņģīti, bērni un jaunieši varēja sacensties un iegūt balvas, piedaloties “Skaļās 

lasīšanas” sacensībās. Svētkos neizpalika arī grāmatu tirdzniecība no lielākajiem grāmatu 

tirgotājiem Latvijā. 

 

  
Skaļās lasīšanas sacensību Daugavpils novada fināls Mācību seminārs darbā ar BIS ALISE 

  

http://naujene.biblioteka.lv/Alise/
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Skaļās lasīšanas sacensība 

Daugavpils novada svētku ietvaros 

Veselības vingrinājumi kopā ar Inesi Ziņģīti  

Daugavpils novada svētku ietvaros 

   
Atzinība par dalību akcijā  

“Viena diena bibliotēkas dzīvē” 

Novada bibliotekāri izbraukuma seminārā  

Latvijas Nacionālajā ibliotēkā 

 

RAIŅA MĀJAS BERĶENELĒ DARBĪBA 

 

 2018.gads 

 

2019.gads 

Berķeneles apmeklētāju skaits kopā 3920 3950 

Viesi no ārzemēm 47 31 

Ekskursiju skaits 60 78 

Organizēto pasākumu skaits 9 7 

Izstādes Raiņa mājā Berķenelē 6 7 

 

2019.gada galvenie sasniegumi, darba rezultāti 

- Tika  papildinātas   un pilnveidotas radošās darbnīcas un tematiskās ekskursijas.  

Šogad īpašu atsaucību guva ekskursijas programma “Treji loki”, kas sagatavota  projektam 

“Latvijas skolas soma”. 

- 2019.gadā tika organizētas divas jaunas meistardarbnīcas: cukurgailīšu izgatavošanas darbnīca 

un rotaļu vējdzirnavu izgatavošanas darbnīca. Meistardarbnīcas tika rīkotas Raiņa mājā, kā arī  

Daugavpils novada dienu pasākumā.  

- Raiņa māja Berķenelē piedāvā 7 tematiskās ekskursijas un 8 radošas darbnīcas.  

- Turpinās vides objekta “Saules labirints” labiekārtošanā Berķenelē dārzā. Vides objekta tapšana 

(koku un krūmu stādīšana)  piesaista  apmeklētājus  atgriezties  Berķenelē, lai redzētu,                  kā 

aug stādītais koks vai krūms. 

- Muzeju nakts -2019 pasākums bija ar plašu programmu, kas sākās ar 14 km garu velomaršrutu, 

kas  noslēdzās Berķenelē ar brīvdabas koncertu.  

- Teātra studijas “Berķeneles kamolītis” radošās nometnes laikā tapa jauna ekspozīcijas istaba un 

ekskursijas programma-izlaušanās spēle “Līzes Pliekšānes  pūralādes intriga”. 

24. augustā Daugavpils novada svētkos jaunieši prezentēja “Vēsturisko tērpu skapi”, kur  teātra 

studijas dalībnieki Juzefovas   parka vidē demonstrēja mākslinieces Rasmas Ivbules  veidotos   

laikmeta tērpus.  

2019. gadā nenotika plānotais Baznīcu nakts pasākums, jo Birķeneļu baznīcas iekštelpas ir  

avārijas stāvoklī. 

 

Pasākumi un muzejpedagoģiskās nodarbības 
 

- Muzeju stundas ”Vai atmini mani? Rainis” novada mācību iestādēs. 

Muzeja stunda veicina Raiņa mājas Berķenelē atpazīstamību, dot iespēju uzzināt par Raiņa māju 

Berķenelē  tiem, kuri muzeju nevar apmeklēt klātienē. 
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- Muzeju DIENA Berķenelē  18.maijā.  Muzeju nakts ietvaros tiek rīkots pasākums                    “Nav 

nosapņots, bet izdzīvots”.Pasākums sākās ar 14 km garu velomaršrutu  ar 4 pieturvietām un tas 

noslēdzās Raiņa mājā Berķenelē, kur notika brīvdabas koncerts, kurā uzstājās jauniešu mūzikas 

grupas un solisti no Daugavpils, Rēzeknes, Ilūkstes un Lietuvas.  

- Pasākums „Ielīgošana pie Jāņa 2” 21.jūnijā Raiņa mājā Berķenelē norisinājās Daugavpils              

novada jauniešu  pasākums „Ielīgošana pie Jāņa 2”. Pasākuma dalībnieki varēja iepazīties ar 

Līgo  tradīcijām, piedalīties tematiskā kvesta spēlē “Atrodi Jāni!” un iepazīt dzejnieka Raiņa 

dzīvesvietu. 

- Bērnu un jauniešu teātra studijas „Berķeneles Kamolītis” radošā dzejas darbnīca. 

No 26. līdz 29.augustam  „Kamolīša” dalībnieki izveidoja jaunu ekskursijas programmu–

izlaušanās spēli  “Līzes Pliekšānes pūralādes intriga”. 

- Dzejas dienas – 2019. Dzejas dienu pasākuma laikā notika improvizēta vēsturiska mācību 

stunda, tās noslēgumā tika atklāta jaunā ekskursiju programma “Līzes Pliekšānes pūralādes            

intriga”. 

- Skatuves runas konkurss “Zelta sietiņš”. 

Jau 19. reizi Raiņa mājā Berķenelē pulcējās skolēni, lai lasītu Raiņa un Aspazijas dzeju un 

stāstītu par dzejnieka  bērnību. Šogad konkursā piedalījās 43 skolēni no dažādām Latgales 

skolām. 

- Dzejas pēcpusdiena Raiņa mājā Berķenelē. 

Ilūkstes un Daugavpils novada invalīdu biedrība “Ildra” sadarbībā ar Raiņa māju Berķenelē un 

Latvijas Sarkano Krustu rīkoja pasākumu “Dzejas pēcpusdiena”, kurā piedalījās personas ar 

invaliditāti, kas paši raksta vai lasa dzeju. 

Izstādes 

- Jura Dimitera plakātu izstāde “..sērkociņu kastīte visumā..”; 

- Regīnas Rokjānes un Skaidrītes Bogdānovas darbu izstāde “100 cimdu Latvijai”; 

- Laikraksta” Latgales laiks” reportieru izstāde “Latgales mirkļi”; 

- “Saules meitas”,  trīs autoru izstāde, gleznas–M.Veisbārde, medaļas, zīmējumi–A.Bērziņš, 

fotogrāfijas–U.Liberte; 

- Fotogrāfiju izstāde “Dievnami Daugavpils novadā”; 

- Ceļojošās izstāde „Logu stāsti” no Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja fondiem; 

- Olgas Kuzminas fotogrāfiju izstāde “Atzīšanās”. 

 

                           
                Muzeju nakts–2019 “Nav nosapņots, bet piedzīvots”        Skatuves runas konkursa“Zelta sietiņš” laureāti 
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                                BJTS “Berķeneles kamolītis”                                               Dzejas pēcpusdiena Raiņa mājā Berķenelē 
             

            SKRINDU DZIMTAS MUZEJA DARBĪBA 

 

     2019. gada galvenā darbības prioritāte  bija muzeja akreditācija. Kultūras ministrija izskatīja 

muzeja vidējā termiņa darbības stratēģiju pieciem gadiem un ar Kultūras ministrijas lēmumu Skrindu 

dzimtas muzejs tika akreditēts līdz 2024. gadam. 

 

Muzeja darbības rādītāji 

 

 2018.gads 2019.gads 

Apmeklētāju skaits kopā, t.sk.: 1443 1438 

Pieaugušie apmeklētāji 748 880 

Viesi no ārzemēm 15 4 

Skolēni 680 554 

 

Ekskursiju skaits – 41  

Muzeja  pasākumi – 3  

Jaunatklātās izstādes – 4  

Tematiskās programmas – 1  

Zinātniskie pētījumi – 1  

 

Darbs ar krājumu  

Muzeja krājums papildināts ar 85 vienībām, kopējais krājuma vienību skaits – 2152. 

Sadarbībā ar Kultūras informācijas sistēmu centru  veikta 500 muzeja krājuma priekšmetu 

digitalizācija. 

Pētnieciskais darbs  

   Tika uzsākts Ķirupes kūdras purva  izpētes darbs, savāktas fotogrāfijas un citas liecības. Veikta 

informācijas vākšana (intervijas, fotogrāfijas, dokumenti)  par skolām un to vēsturiskajiem stāstiem 

Līksnas, Nīcgales un Vaboles pagastos. Muzejā tika izveidota izstāde par Vaboles vidusskolas 

vēsturi. Sadarbībā ar Vaboles vidusskolu notika materiālu vākšana  un apkopošana par Vaboles 

vidusskolas vēsturi, rezultātā tika izdota grāmata “Vaboles vidusskolai 100”. 

 

    2019.gadā 24. maijā Latvijas un  Lietuvas pārrobežu projekta Nr. LLI-37  "Zarasu rajona un 

Daugavpils novada mazākaktīvo teritoriju iedzīvotāju radošuma un uzņēmējdarbības aktivitātes 

atbalstīšana, izmantojot sociālkultūras pasākumus" ietvaros tika atklāta Skrindu dzimtas muzeja 

Kulinārā mantojuma telpa. Pasākuma laikā interesentiem bija iespēja iepazīties ar paveiktajiem 
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renovācijas darbiem un aplūkojot, kā Vaboles vidusskolas darbnīcas pārveidotas un pielāgotas 

Skrindu dzimtas muzeja vajadzībām darbam ar apmeklētājiem. 

 

  
Kulinārā mantojuma telpas atklāšānas pasākums 

Pasākumi un muzejpedagoģiskais darbs  

 

 

  
Kulinārā mantojuma telpas atklāšanas pasākums 

 

- Represēto tikšanās pasākums “Atcerēties, lai neaizmirstu”.  Pasākuma dalībnieki              

dalījās atmiņu  stāstos par  vēsturiskiem  notikumiem,  noskatījās videofilmu un iepazinās ar izstā-

dēm muzejā. Pēc pasākuma tā  dalībnieki  kopā ar muzeja speciālistiem devās izbraukuma ekskur-

sijā, lai iepazītu Dvietes novada kultūrvēsturiskās vietas. Pasākums tika organizēts sadarbībā ar Va-

boles pagasta pārvaldi.  

 

  
Represēto tikšanās pasākums 

 

- Starptautiskā akcija „Muzeju nakts - 2019”, kuras tēma bija – Katoļu garīdznieki – tautas 

izglītotāji. Bija  tikšanās ar Līksnas un Kalupes draudžu esošajiem un bijušajiem priesteriem, tika 

atklāta un prezentēta mākslinieka, novadnieka Jāņa Svenča dzejas grāmata “Gadu ritumā”.   
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Starptautiskā akcija „Muzeju nakts - 2019” 

- Izstādes “Vaboles vidusskolai 100” atklāšana.  Izstādē skatāmi materiāli gan no Skrindu 

dzimtas muzeja krājuma, gan no Vaboles vidusskolas arhīva. Izstādei izveidošanai tika izmantotas 

arī iedzīvotāju  un bijušo skolotāju dažādu laiku  liecības un dokumenti. Novadnieks Juris Vanags 

prezentēja  izdoto grāmatu “Dzimtajā pusē”.  

 

 
 

Izstādes “Vaboles vidusskolai 100” atklāšanas pasākums 
 

- Latvijas un  Lietuvas pārrobežu projekta Nr. LLI-37  "Zarasu rajona un Daugavpils novada 

mazākaktīvo teritoriju iedzīvotāju radošuma un uzņēmējdarbības aktivitātes atbalstīšana, izmantojot 

sociālkultūras pasākumus" ietvaros organizētas septiņas Latviešu tradicionālās virtuves kulinārās 

meistardarbnīcas, kurās notika ēdienu pagatavošanas demonstrējumi sadarbībā ar vietējām saim-

niecēm: 

- Maizes cepšanas meistardarbnīca (demonstrēja Ināra Mukāne); 

- Zaļo tēju pagatavošanas meistardarbnīca, 

- Līgo sieru pagatavošanas meistardarbnīca (demonstrēja Anna Rubine); 

- Rudens velšu marinēšanas un sagatavošanas ziemai meistardarbnīca (demonstrēja Varis             

Vilcāns, Aina Pabērza, Jolanta Bāra); 

- Mērču pagatavošanas meistardarbnīca (demonstrēja  Ģeriņu ģimene no Kalupes pagasta); 

- Latgales komu un klimpu pagatavošanas meistardarbnīca.  Apmeklētājiem bija iespēja arī                  

uzdancot un  un izspēlēt rotaļas ar folkloras kopas “Dyrbyni” dalībniekiem; 

- Kūku un toršu pagatavošanas meistardarbnīca (demonstrēja Ināra Mukāne  un Anita Drozdova). 

Meistarklasi ar skanīgām dziesmām papildināja kāzu muzikants no Vaboles pagasta             Jānis 

Gipters. 

   Kopā Latviešu tradicionālās virtuves kulinārās meistardarbnīcas apmeklēja 156 dalībnieki. 
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Latgales komu un klimpu pagatavošanas meistardarbnīca 

 

  
Kūku un toršu pagatavošanas meistardarbnīca 

 

        2019.gadā Muzejs piedāvāja 3 muzejpedagoģiskās programmas : Maizes ceļš; Priekšmetu un 

lietu stāsti; Brāļi Skrindas – gaismas nesēji, kā arī 4 radošās darbnīcas: Izkrāso pats; Grafikas ie-

spieddarbu darbnīca; Jostiņu aušana, pīšana un mezglošana; “Cepu, cepu kukulīti”. 

Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros muzeju apmeklēja  skolas no Ilūkstes un Līvānu 

novadiem, no Rēzeknes un Daugavpils,  lai iepazītos ar izstādēm un ekspozīciju. Skolēni labprāt 

darbojās dažādās muzeja pedagoģiskajās programmās. Vislielāko interesi piesaistīja programmas 

“Maizes ceļš” un “ Grafikas iespieddarbi”.  Kopā  “Latvijas skolas somas” ietvaros muzeju 

apmeklēja 187 skolēni. 

Gada laikā organizētas 12 muzejpedagoģiskas programmas pieaugušajiem  un bērniem. 

    

  
Muzejpedagoģiskās programmas skolēniem 

 

2019. gadā atklātās izstādes:  

- Daugavpils novada mākslinieku gleznu izstāde no Daugavpils Novadpētniecības un mākslas 

muzeja krājuma; 

- Regīnas Rokjānes (Līksnas pagasts) rakstaino cimdu izstāde. 

- Austo rakstaino Latgales segu izstāde  (Dace Teivāne, Regīna Rokjāne). 
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- Izstāde “Vaboles vidusskolai 100”. 

 

NAUJENES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJA DARBĪBA 

 

2019. gada  sasniegumi 

- Naujenes pagasta un Daugavpils novada iedzīvotājiem tika radīta bezmaksas iespēja dažādā 

veidā apgūt senās amatu prasmes un pilnveidot savas zināšanas  divos pārrobežu sadarbības projek-

tos.  Projekta  ENI - LLB -1-216 “Seno amatu jaunā dzīve” ietvaros varēja piedalīties apaļo lupatu 

tepiķīšu, salmu rotaļlietu un jostu vīšanas meistarklasē, kā  arī  piedalīties divās  etnogrāfiskās no-

metnēs Polockā un Braslavā (Baltkrievija). Projekta  LLI – 337 “Radīt, lai paliktu” ietvaros muzejā 

varēja apgūt  filcēšanas prasmes.     

- Muzeja krājumā tika iegūtas vērtīgas fotonegatīvu un fotogrāfiju digitālās  kopijas.   No Lat-

vijas Nacionāla vēstures muzeja krājuma  saņemtas 1927. gada Pieminekļu valdes rīkotās ekspedī-

cijas fotogrāfiju kopijas  ar Juzefovas muižas, Juzefovas koka baznīcas  u.c. vēsturiski svarīgu  vietu 

attēliem. Savukārt no  Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja krājuma  saņemtas fotogrāfiju kopijas par 

Juzefovas dzelzceļa stacijas ēku.  

- Pirmo reizi tika pētīta aptieku vēsture Naujenes pagastā. Tika organizēta priekšmetu vākša-

nas ekspedīcija un muzeja krājumā  iegūti 298 ar aptieku vēsturi saistīti priekšmeti. 

- Padziļināti tika pētītas un popularizētas ar vecticībnieku kultūru saistītas senās amatu pras-

mes, kas izraisīja lielu interesi. Britu padomes Latvijā atbalstītā biedrības “Sadarbības platforma”  

projekta “Latvijas kultūras vēstnieku akadēmija – 1″  aktivitātē “Krievu vecticībnieku tradicionālā 

kultūra un ikdienas dzīve XX gadsimtā Latgalē” ietvaros Naujenes muzejs organizēja  bezmaksas 

vīto jostu , podrušņiku, ļestovku,  rotaļlietu  izgatavošanas darbnīcas un lekciju par Latgales vecti-

cībnieku tradicionālo apģērbu. 

- Naujenes pagasta vēsturē tika atklātas jaunas nozīmīgas personības - viena no pirmajām lat-

galiešu skolotājām, Naujenes pagasta Rudānu sādžā dzimusī Jezupata Krīvāne, Markovas sādžā dzi-

mušais mākslinieks Antons Kurpinīks un akmeņkalis Antons Kurpenīks vecākais u.c. Tika izpētīta 

Naujenes pagastā dzimuša latgaliešu rakstnieka Pītera Līpeņa personība,  papildināts krājums ar viņa 

fotogrāfijām. 

Sasniegti galvenie Naujenes Novadpētniecības muzeja vidēja termiņa darbības un attīstības stratē-

ģijā  2017. – 2026. gadam definētie  rezultāti un  kvantitatīvie rādītāji.   

   

2019. gadā nav izpildīts: 

- nav pieņemtas   muzeja krājumā visas plānotās kolekcijas, kuras gaida  rindu uz pieņemšanu 

atbilstoši sākotnējiem priekšmetu pieņemšanas aktiem; 

- nav būtiski palielināts muzeja apmeklētāju skaitu, vai vismaz sasniegts 2016. gada līmenis -  8774 

apmeklētāji; 

- nav atbalstīts iesniegtais pārrobežu sadarbības programmas 2.projektu konkursa kārtai iesniegtais 

šķūņa renovācijas projekts  “Augšdaugavas un Poozerjes teritoriju kultūrvēsturiskā mantojuma un 

tradicionālo amatniecības prasmju veicināšana un saglabāšana”; 

- nav izdevies piesaistīt apmeklētājus muzeja organizētajām bezmaksas apmeklējuma akcijām katra 

mēneša pēdējā ceturtdienā no 1. oktobra līdz 30. aprīlim. Šo iespēju izmantoja tikai 2 cilvēki.    

- nav nozīmīgi palielināts Nacionālajā muzeju kopkatalogā ievadīto priekšmetu skaits. 

 

2019. gada galvenās darbības prioritātes bija saistītas ar gada tēmu „Naujenes pagasta vēsture”. Tē-

mas ietvaros tika izveidota un atklāta izstāde, veikti pētījumi par pagasta vēsturi, papildināts krā-

jums.  

 

Darbs ar muzeja krājumu 

Krājums 2019. gadā papildināts ar 990 priekšmetiem, salīdzinot ar 2019. gadu par 206 priekšmetiem 

vairāk. Kopumā muzeja krājumā uz 2019. gada 31. decembri uzskaitītas 22440 krājuma vienības, 
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no kurām 15512 ir pamatkrājuma priekšmeti. Nacionālajā muzeju krājuma kopkatalogā ievadīti 

1258 priekšmeti, digitalizēti 500 priekšmeti.   

Krājuma papildināšanai tika rīkotas 2 ekspedīcijas: kompleksā ekspedīcija "Trešā atmoda un 

Latvijas Tautas Frontes darbība Daugavpils novadā" un priekšmetu vākšanas ekspedīcija "Aptieku 

vēsture Daugavpils novadā". Lielākais dāvinājums ir ar aptieku vēsturi saistīta kolekcija (dāvinātājs 

E.Baika, 298 priekšmeti).   

 

   
Muzeja vērtīgākie jaunieguvumi 

 

Ekspozīciju un izstāžu darbs 

2019. gadā muzeja apmeklētājiem bija pieejamas 8 pastāvīgās ekspozīcijas,  12 izstādes,8 no tām - 

jaunatklātas, 3 ceļojošās izstādes ārpus muzeja Nīcgales pagasta bibliotēkā, Višķu pagasta 

sabiedriskajā centrā un Daugavpils novada Kultūras namā. Uzsākts darbs pie vecticībnieku mājas 

“Slutišķi 2” ekspozīciju koncepcijas izstrādes. 2019. gadā izveidota veiksmīga sadarbībā ar Latvijas 

Nacionālo vēstures muzeju un Latvijas dzelzceļa vēstures muzeju, kā rezultātā tapa 2 foto izstādes. 

Nozīmīgākās  pārskata periodā atklātās izstādes muzejā:  

- Izstāde “Naujenes pagasta vēsture”, kur  apmeklētāji varēja iepazīties ar Naujenes pagasta        at-

tīstību no 17. gadsimta līdz 20. gadsimta 2.pusei. Atsevišķi stendi tika veltīti medicīnas, pagasta 

valdes, skolu, reliģijas, Naujenes stacijas vēsturei. Izstādē parādīta  Pirmā un Otrā pasaules kara 

notikumu gaita, kā arī Naujenes pagasta attīstība pēckara posmā.  

- Izstāde “Šūsim pašas!”.  Tās  apmeklētāji varēja iepazīties ar senatnē pieprasīto  skrodera amatu, 

pielietotajiem audumiem, šūšanas piederumiem, šujmašīnām.   

- Fotoizstāde “Senās amatu prasmes fotogrāfijās”. Fotogrāfijas uzņemtas 1927. gadā Izglītības 

ministrijas Pieminekļu valdes organizētās etnogrāfiskās ekspedīcijas laikā. Tās  aptver mūsdienu 

Daugavpils novada Naujenes un Višķu pagastu teritorijas. 

Ekspozīcijās un izstādēs kopumā tika eksponēti 1837 priekšmeti no muzeja krājuma.                    

2019. gadā izdevās palielināt eksponējamo priekšmetu skaitu. 

 

   
Izstāde “Šūsim pašas” 
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Izstāde “Naujenes pagasta vēsture” 

 
Izstāde “Senās amatu prasmes fotogrāfijās” 

  

Zinātniski pētnieciskais darbs 

       2019.gadā tika veikti pētījumi par Naujenes pagasta vēsturi. Padziļināti pētīta aptieku un skolu 

vēsture, medicīnas attīstība Naujenes pagastā no 19.gs. 2.puses līdz Otrajam pasaules karam, kā arī 

2.pasaules kara notikumi Naujenes pagastā un Latvijas tautas frontes darbība. Atsevišķu tēmu 

pētniecība turpināsies arī 2020. gadā. 

Turpināta muzeja krājuma zinātniskā inventarizācija  (70 vienības). Inventarizētas krājumā esošās 

fotogrāfijas, apģērbs un darbarīki. Turpinājās darbs pie datu bāzes „Novadnieks”, sagatavotas                

22 apraksta kartiņas.  

 

Komunikācija ar sabiedrību 

 

Muzeja apmeklētāju dinamika   

Apmeklētāju veidi 2014.g. 2015.g. 2016.g. 2017.g. 2018.g. 2019.g. 

Apmeklējumu skaits kopā 6167 3529 

 

8774 5633 7563 6032 

Individuālie 600 236 3800 1359 624 673 

Apmeklētāji grupās 5567 2244 4974 3315 6939 4856 

Skolēni grupās 1500 1049 1560 830 1378 1472 

Ārzemnieki grupās 206 120 480 185 99 384 

Muzeja darbinieku  

novadīto ekskursiju skaits 

113 139 174 115 181 180 
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   Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu muzeja apmeklētāju skaits kopumā samazinājās par 1531 

apmeklētājiem,  kas  saistāms ar to, ka 2018.g. notika Starptautiskais tautas mākslas festivāls 

“Augšdaugava”, kas parasti piesaista arī apmeklētājus muzejā, 2019.g. festivāls netika plānots. 

Pateicoties Daugavpils novada svētku norisei Juzefovas parkā, pieauga apmeklētāju skaits tieši 

muzejā  Skolas ielā 1. To sekmēja arī  programmas  “Latvijas skolas soma” realizācija. Pārskata 

periodā liela uzmanība tika pievērsta starptautiskās sadarbības veidošanai ar Nacionālo Polockas 

kultūrvēstures muzeju – rezervātu un tā filiāli un zinātniski pētniecisko institūciju „Braslavas muzeju 

apvienība” (Baltkrievija). Turpinājās darbs pie kopējā projekta “Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas 

iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei”.  

 

Pasākumi, lekcijas un muzejpedagoģiskās nodarbības 

   2019. gadā tika organizēti 9 tematiskie pasākumi. Nozīmīgākie - Starptautiskā akcija „Muzeju 

nakts”, izstāžu “Naujenes pagasta vēsture”, “Šūsim pašas” un “Senās amatu prasmes fotogrāfijās” 

atklāšanas pasākumi. Muzejā tika organizētas 58 muzejpedagoģiskas nodarbības dažādām vecuma 

grupām (pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem). Nodarbībās 

piedalījās 1057 dalībnieki. Pie  muzeja  darbojās TLMS „Pūpoli” studijas Naujenes filiāle. 

Turpinājās Lielā Augšdaugavas musturdeķa veidošanas akcija.  

 

   

   
Muzeju nakts pasākums 

  
Vecticībnieku jostu vīšanas un lupatu lellīšu izgatavošanas darbnīcas 
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Vecticībnieku ļestovkas un lupatu lellīšu izgatavošanas darbnīca 

 

 

KULTŪRAS MANTOJUMA DAĻAS DARBĪBA 

 

Apsekošana un kultūras mantojuma saraksts 

   2019.g. iepazīšanās un situācijas novērtēšanas nolūkos tika apsekoti un attiecīgi atjaunināti/laboti 

dati par vairāk kā 200 atsevišķiem objektiem t.i. aptuveni 75% no visiem Daugavpils novada kultūras 

mantojuma objektiem. 

Apsekotie/apmeklētie objekti atzīmēti tiešsaistes kartē: 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=lv&mid=1q2S5Jw-

cyipCVJhjT5fppexDhHelRkOZ&ll=55.924647656390434%2C26.732974850000005&z=10 

   Tiešsaistes karti iespējams izmantot turpmākajai datu atjaunināšanai. Tiešsaistes karte ir ērtākais 

instruments, lai precizētu atsevišķu objektu lokāciju dabā. Lai pabeigtu Daugavpils novada kultūras 

mantojuma datu labošanu un atjaunināšanu sarakstā, nepieciešams apsekot atlikušos objektus un 

salīdzināt dabā konstatējamo informāciju ar sarakstā iekļauto.  

 

Datu bāze (http://kulturasmantojums.dnd.lv/index.php): 

   2019.g. papildināta Daugavpils novada kultūras mantojuma datubāze par vairāk kā 120 

atsevišķiem objektiem kā arī papildināta/labota informācija iepriekš ievadītajos objektos.  

 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=lv&mid=1q2S5Jw-cyipCVJhjT5fppexDhHelRkOZ&ll=55.924647656390434%2C26.732974850000005&z=10
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=lv&mid=1q2S5Jw-cyipCVJhjT5fppexDhHelRkOZ&ll=55.924647656390434%2C26.732974850000005&z=10
http://kulturasmantojums.dnd.lv/index.php
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Google tiešsaistes kartes ar Daugavpils novada aizsargājamajiem kultūras objektiem ekrānšāviņš. 
 

Organizētie pasākumi 

1) 18.05.2019. Meistarklase: “Vēsturisko koka logu atjaunošana un saglabšana”, Slutišķos: 

https://www.daugavpilsnovads.lv/aicina-pieteikties-apmacibam-vesturisko-koka-logu-atjaunosana/  

https://www.daugavpilsnovads.lv/muzeju-nakti-naujene-noriteja-koka-logu-atjaunosanas-

meistarklase-un-atklatas-jaunas-izstades/ 

 

 
 18.05.2019. Meistarklase: “Vēsturisko koka logu atjaunošana un saglabšana”, Slutišķos 

 

2) 15.09.2019. Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākums Raiņa mājā Berķenelē: “Vēsturisko 

būvgaldniecības izstrādājumu vērtība” (pasākuma norisei piesaistīts Latgales kultūras programmas 

atbalsts): 

https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/lekcija-un-meistarklase-vesturisko-koka-

buvgaldniecibas-izstradajumu-vertiba-eiropas-kulturas-mantojuma-dienu-ietvaros/ ;  

https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums-vesturisko-buvgaldniecibas-izstradajumu-vertiba-

raina-maja-berkenele-aizritejis/ 

Sadarbībā ar Preiļu mākslas un vēstures muzeju Berķeneles Raiņa mājā eksponēti dekoratīvie logu 

kokgriezumu no Preiļu muzeja krājuma. 

 

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/aicina-pieteikties-apmacibam-vesturisko-koka-logu-atjaunosana/
https://www.daugavpilsnovads.lv/muzeju-nakti-naujene-noriteja-koka-logu-atjaunosanas-meistarklase-un-atklatas-jaunas-izstades/
https://www.daugavpilsnovads.lv/muzeju-nakti-naujene-noriteja-koka-logu-atjaunosanas-meistarklase-un-atklatas-jaunas-izstades/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/lekcija-un-meistarklase-vesturisko-koka-buvgaldniecibas-izstradajumu-vertiba-eiropas-kulturas-mantojuma-dienu-ietvaros/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/lekcija-un-meistarklase-vesturisko-koka-buvgaldniecibas-izstradajumu-vertiba-eiropas-kulturas-mantojuma-dienu-ietvaros/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums-vesturisko-buvgaldniecibas-izstradajumu-vertiba-raina-maja-berkenele-aizritejis/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums-vesturisko-buvgaldniecibas-izstradajumu-vertiba-raina-maja-berkenele-aizritejis/
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15.09.2019. Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākums Raiņa mājā Berķenelē: “Vēsturisko būvgaldniecības 

izstrādājumu vērtība” 

Dalība projektos 

1) Sadarbībā ar mēbeļu restauratoru VKKF atbalsts piesaistīts Berķeneles mēbeļu (galdiņa un divu 

krēslu) restaurācijai. Darbus paredzēts pabeigt 2020.g. 

2) Pasākuma “Vēsturisko būvgaldniecības izstrādājumu vērtība” realizācija ar Latgales kultūras 

programmas atbalstu. 

3) Sadarbībā ar biedrību “Bekas” piesaistīts Daugavpils novada domes  atbalsts biedrībām 

Berķeneles vējrāža demontāžas darbiem. Jumta kritiskā stāvokļa dēļ, demontāžu nav izdevies veikt. 

Konstatēts, ka nav racionāli turpināt ieguldīt līdzekļus tikai vējrāža demontāžai, to iespējams veikt 

kopā ar  torņa jumta atjaunošanu. Sniegts atbalsts pieteikuma sagatavošanai NKMP konkursam par 

Berķeneles baznīcas torņa atjaunošanas būvprojekta izstrādi. 

4) Palīdzēts sagatavot pieteikumu VKKF konkursam par Višķu ērģeļu restaurāciju. Sagatavotais 

projekta pieteikums nodots draudzei, projekta iesniegšanas termiņš 2020.g. janvāris. 

5) Sagatavot pieteikumu NKMP konkursam par Kalupes baznīcas jumta remontdarbiem.  

 

Daugavpils novada domes budžeta programma “Subsīdijas reliģiskām organizācijām”  

   2019.g. saņemti pieteikumi no 18 draudzēm ar kopējo piešķirto atbalsta summu 20 350.00 EUR.  

Atbalsta programmas produktīvai turpmākai darbībai, nepieciešams konsekventi sekot draudžu 

atskaitēm, kā arī turpināt veicināt praksi, iesniegt atskaites kopā ar fotofiksāciju, lai novērstu 

atkārtotus pieteikumus vienam un tam pašam mērķim vairāku gadu garumā. Ieteicams pārdomāt 

iespēju ar lielāku piešķiramo finansējumu atbalstīt valsts pieminekļus, kas potenciāli varētu veicināt 

Daugavpils novada draudžu motivāciju pieteikt savus objektus valsts aizsargājamajam statusam. 

 

Daugavpils novada domes līdzfinansējuma konkurss “Valsts aizsargājamo arhitektūras pie-

minekļu un Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objektu saglabāšana Dau-

gavpils novadā” 

   2019.g. pirmo reizi tika izsludināts konkurss ar kopējo atbalsta summu 7500.00 EUR. Konkursam 

pieteicās 3 pretendenti, no kuriem atbalstīti tika divi: 

- “Lielbornes muižas dzīvojamās ēkas  jumta restaurācija” (realizācija līdz 12.08.2020. 

Līdzfinansējuma saņemšana-  pēc projekta atskaites iesniegšanas); 

- “Slutišķi-1, koka žoga atjaunošana” (realizācija līdz 26.07.2020. Līdzfinansējums-   pēc projekta 

atskaites iesniegšanas). 

 

 

Citas aktivitātes 

- Ar Daugavpils novada Kultūras mantojuma uzturēšanai nepieciešamo līdzekļu atbalstu 

2019.g. līdzfinansēta Līksnas pagasta Patmaļu kapličas jumta atjaunošana. Līdzfinasējuma 

apmērs – 4000 EUR: https://www.daugavpilsnovads.lv/veic-patmalu-kaplicas-jumta-se-

guma-nomainu/  

https://www.daugavpilsnovads.lv/veic-patmalu-kaplicas-jumta-seguma-nomainu/
https://www.daugavpilsnovads.lv/veic-patmalu-kaplicas-jumta-seguma-nomainu/
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Patmaļu kapličas jumta stāvoklis pirms un pēc atjaunošanas darbiem. 

- Uzsākti darbi pie Vaboles pagasta krucifiksa “Vabole” atjaunošanas darbiem, meistars – 

Jāzeps Mukāns. Darbus paredzēts pabeigt 2020.g.  

  
                            Vaboles pagasta krucifikss “Vabole” pirms atjaunošanas un atjaunošanas procesā. 

 

- Ar Krievijas ģenerālkonsulāta atbalstu Daugavpilī  sakārtoti Kalupes brāļu kapi. Sadarbībā 

ar Latvijas Kara muzeja speciālistu J.Tomaševski sagatavots teksts informatīvajai plāksnei 

pie brāļu kapiem. 

 

 
Kalupes Otrā pasaules kara Sarkanās armijas karavīru brāļu kapi pirms un pēc atjaunošanas darbiem. 



25 

 

 

- Sagatavota publikācija “Karavīru apbedījumu vietas izpētes kārtībā” Daugavpils novada 

vēstīm (09.2019.) 

- Uzstādītas četras informatīvas plāksnes pie Latvijas pierobežu pagastu brīvvalsts laikā celta-

jām skolām – Medumu, Salienas, Skrudalienas un Zemgales. 

- Strukturizētas Daugavpils novada dievnamu lielformāta foto izdrukas un to etiķetes. 2019.g. 

fotogrāfijas bija skatāmas Raiņa mājā Berķenelē izstādē “Daugavpils novada koka diev-

nami”, šobrīd izstādītas Naujenes kultūras centrā. Tika sagatavotas Vaboles pagasta kruci-

fiksu foto izdrukas, kas nodotas Skrindu muzejam ekspozīcijas aktualizēšanai. 

- Izveidota facebook grupa “Daugavpils novads. Mantojums”. Grupa sniedz iespēju ērti pub-

licēt un izplatīt aktuālo informāciju, kas skar kultūras mantojumu Daugavpils novadā. Gru-

pas sekotāju skaits 2019.g. decembrī – 160. Ar muzeju darbību saistītu aktivitāšu pārpubli-

cēšana arī “Daugavpils novada muzeji” facebook lapā. 

- Sekmīgi tika risināti tekošie jautājumi sadarbībā ar kultūras mantojumu īpašniekiem kā arī 

ar speciālistiem, kuri vēlējās saņemt informāciju par Daugavpils novada kultūras mantojuma 

objektiem. 

 

KULTŪRIZGLĪTĪBA DAUGAVPILS NOVADĀ 

 

Špoģu Mūzikas un mākslas skolas darbība  

 

Skolas audzēkņi 

   2019.gadā skolā mācījās 180 skolēni. Skolas savu darbību organizē Špoģos un mācību punktos 

Kalupē, Vabolē un Kalkūnē.   2019.gadā skolu absolvēja 12 audzēkņi ( 3 mākslā, 3 klavierspēlē,         

3 akordeona spēlē, 1 vokālā mūzikā  un 2 kokles spēlē). 

 

Pasākumu organizēšana un dalība konkursos 

 

 2019.gadā skola organizēja 

- Mākslas konkursu Latgales un Vidzemes reģionu mākslas skolām “Priekšmets. Manta. 

Lieta”, tajā  piedalījās 190 dalībnieki no 12 skolām, kā arī skolēni no Šarkavščinas bērnu mākslas 

skolas un  Vitebskas rajona Janovičas vidusskolas (Baltkrievija). 

 

                         
 
         Mākslas konkurss “Priekšmets. Manta. Lieta.”                Mākslas konkurss “Priekšmets. Manta. Lieta.”  
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Skolas audzēkņi aktīvi piedalījās mūzikas un mākslas konkursos un festivālos: 

- Starptautiskajā instrumentālās mūzikas konkursā “K solncu”  Braslavā (Baltkrievija) -                  

Ivo Bikuļčs – 3.vieta; 

- Radošu darbu konkursā, kas veltīts dzejniekam Ontonam Slišānam - Ilze Koluža – 3.vieta; 

- Mūzikas konkursā “Volšebnije zvuki muziķi” Sebežā (Krievija) - Ivo Bikuļčs – 2.vieta, Rolands 

Kļavinskis, Matīss Sarkanis – 3.vietas; 

- Starptautiskajā akordeonistu solistu un ansambļu konkursā Kupišķos (Lietuva) - akordeonistu 

kvartets – 3.vieta; 

- IV Latgales reģiona jauno pianistu festivālā Daugavpilī; 

- I Starptautiskajā mūzikas skolu audzēkņu Klavierspēles konkursā  Zarasu Mūzikas skolā 

(Lietuva) - Oskars Blumentāls, Madara Aleksejeva – 2.vietas; 

- XVII Starptautiskajā akordeonistu - solistu konkursā "Naujene 2019" - Rolands Kļavinskis – 

1.vieta, Anastasija Svirska, Matīss Sarkanis – 2.vietas, Ivo Bikuļčs, Dmitrijs Karpečkovs – 

3.vietas; 

- X Starptautiskajā Jauno mūziķu konkursā VIVA LA MUSICA, Staņislava Broka Daugavpils 

Mūzikas vidusskolā; 

- Tradicionālās un netradicionālās modes festivālā, radošo darbu skatē ‘’MODES KOKTEILIS’’, 

Ludzas novadā; 

- Austrumlatvijas reģiona kokļu svētkos,  veltīti komponista V.Salaka 80 gadu jubilejai Valmieras 

kultūras centrā; 

- VIII Starptautiskajā Jauno mūziķu konkursā Viļņā (Lietuva) - Rolands Kļavinskis – 2.vieta, 

Dmitrijs Karpečkovs – 3.vieta; 

- Daugavpils reģiona mūzikas skolu  XVIII Koru festivālā – koncertā, Staņislava Broka 

Daugavpils Mūzikas vidusskolā; 

- Starptautiskajā jauno izpildītāju konkursā ‘’Mazie talanti 2019’’ Utenas Mūzikas skolā 

(Lietuva) - Madara Aleksejeva, Evelīna Mazjāne – diplomandes, Oskars Blumentāls – laureāts; 

 

    
 
Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss                         Festivāls – konkurss “No baroka līdz rokam”, Rīga 

“Mazie talanti 2019”, Utena, Lietuva   
 

- Latgales reģiona mūzikas skolu akordeonistu ansambļu konkursā Daugavpils 2019, Staņislava 

Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā, Akordeonistu kvartets – 1.vieta; 

- Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursā “Mans Raiņa dzejolis”, Raiņa muzejs 

Jasmuižā , Kristiāna Gadzāne – 2.vieta; 

- XXIV Starptautiskajā jauno mūziķu konkursā „Sigulda 2019  Siguldas koncertzālē; 

- Rudens lielajā radošajā  darbnīcā "Aizspogulijā ar Dalī, Klē un Tevi" Jēkaba Graubiņa Līvānu 

Mūzikas un mākslas skolā; 

- Vokālās mūzikas - kora un vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņu dalība                       

IV Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un 

vizuālās mākslas konkursā “Skani,  tēvu zeme!”  Ilūkstē - Maksims Ivanovs, Juris Suveizda, 
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Anastasija Frolova  – 1.vietas, Mārtiņš Mednis, Aleksandrs Borisovs, Laura Jankovska – 

2.vietas, Zane Proma, Viktorija Davidoviča, Monta Betaka – 3.vietas; 

- Bērnu zīmējumu konkursā “Manai robežsardzei - 100” ; 

- III Starptautiskajā akordeonistu konkursā “AccoPremium - 2019” Rečicā, Baltkrievija, Rolands 

Kļavinskis – diplomands; 

- Mākslas konkursā "Radošie atlikumi" Iecavas Mūzikas un mākslas skolā , Vladislavs Grebežs, 

Maija Kristiāna Biteniece – 3.vietas; 

- Starpnovadu vizuālās mākslas konkursā “Mana dzimtene – zilo  ezeru zeme” Dagdā, Vladislavs 

Grebežs – 2.vieta; 

- Starptautiskajā instrumentālās mūzikas festivālā “Raduga Sozvučij” Šarkavščinā (Baltkrievija), 

-Akordeonistu kvartets – II pakāpe, Koklētāju ansamblis – III pakāpe; 

-  V Kokļu mūzikas festivālā “Gaismas ceļā” Cesvainē. 

 

Skolas instrumentālās mūzikas studijas “Lauku studija” darbība 

 

2019.gadā studijas instrumentālās grupas “Out Core” un “Bulta” piedalījās kultūras pasākumos un 

koncertos: 

- Daugavpils pilsētas svētku koncerta programmā; 

- Koncertā un kultūras aktivitātēs Starptautiskajā bērnu nometnē  Silenē; 

- Konkursā “No baroka līdz rokam” (grupa “Bulta” tika uz finālu Rīgā); 

- Jauniešu dienās kultūras pasākumā Zarasos; 

- Mūzikas koncertos Starptautiskajā festivālā "Slavjanskij bazar"  Vitebskā (Baltkrievijā); 

- Višķu pagasta svētku kultūras programmā; 

- Jauniešu telpu atklāšanas pasākumā Zarasos; 

- Kultūras pasākumā “Rok maratons 2019” Daugavpilī. 

 

Skolas Tautas lietišķas mākslas studijas “Pūpoli” darbība 

2019.gadā studija piedalījās lielākajos radošajos pasākumos: 

- Mākslas akcijā “Satiec savu meistaru”; 

- Latgales novada 17.senioru dziesmu un deju festivālā; 

- lietišķās mākslas darbu izstādē Brīvdabas etnogrāfiskajā muzejā Rīgā; 

- lietišķās mākslas izstādē Daugavpils novada dienu ietvaros; 

- lietišķās mākslas darbu izstādē un meistardarbnīcā Polockā (Baltkrievija); 

- lietišķās mākslas darbu izstādē un meistardarbnīcā Ates muzejā (Alūksnes novads); 

- lietišķās mākslas darbu izstādē un meistardarbnīcā “Mazo pirkstu ievingrināšana”                     

Špoģu vidusskolā. 

 

Materiāli-tehniskās bāzes uzlabošana  2019.gadā iegādāti: 

- akordeons Fisitalia  96 basiem (ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu); 

- akordeons Weltmeister Achat  80 basiem; 

- 4 portatīvie datori Vizuāli plastiskās mākslas programmas īstenošanai. 

                                                                                                                                       

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas darbība  

                                     

Audzēkņu skaits: 2019. mācību gadā skolas audzēkņu skaits – 146, t.sk:. (112 – mūzika,                   34 

– māksla). 

Absolventi: 2019. mācību gadā – 6  audzēkņi, t.sk. (5– mūzika, 1 – māksla). 

 

Pasākumu organizēšana un dalība konkursos 

2019.gadā Skola organizēja 2 pasākumus, kas nodrošina novada atpazīstamību: 

• III Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss “Naujene Wind” 

Daugavpils Universitātē. Konkursā piedalījās 235 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Polijas, 

Baltkrievijas, Igaunijas.  

https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/spogu-muzikas-un-makslas-skolas-audzeknu-piedalisanas-v-koklu-muzikas-festivala-gaismas-cela/
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• XVII Starptautiskais akordeonistu solistu-konkurss „Naujene”  Daugavpils novada kultūras 

centrā “Vārpa”. Konkursā piedalījās 146 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, 

Baltkrievijas, Krievijas, Francijas, Vācijas un Ukrainas. 

 

 
III Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju 

konkurss “Naujene Wind” 

 
         XVI Starptautiskais akordeonistu 

 solistu-konkurss „Naujene” 

 

Audzēkņu un kolektīvu dalība nozīmīgākos konkursos: 

• V Starptautiskais bērnu mākslas skate-konkurss “Pie saules 2018” (03.01.19.Braslava, 

Baltkrievija). Naujenes MMS audzēkņi ieguva  Diplomu par I vietu un II vietu ,kā arī 

Diplomus par veiksmīgu dalību. 

• Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu 

instrumentu spēle Valsts konkursa II kārtā Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolā 

(Daugavpils reģiona atlase). Audzēkņi veiksmīgi uzstājās, ieguva Diplomus par II un III 

vietām un tika izvirzīti konkursa III kārtai Rīgā.  ( 22.01.2019., Daugavpils). 

• XXIV Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā 

Rīgā, skolas audzēknis R. Kokins ieguva Sertifikātu par konkursā iegūtiem 73 punktiem, 

•  ( 26.01.2019). 

• “Etno, Folk, tautas mūzika mūsdienu ritmos” vokāli instrumentālo ansambļu festivālā, 

12.02.2019. piedalījās Naujenes MMS Instrumentālais ansamblis pedagoga G.Kagana 

vadībā (Pateicība par dalību). 

• I starptautiskais atklātais akordeona un bajāna izpildītāju konkurss “Mogilevskije naigriši” 

23.-24.02.2019., Naujenes MMS audzēkņi ieguva Diplomus par III vietu. 

Ieva Deiko (ped. Ņ.Laškova), D.Siņevica (ped.T.Jukuma), V.Parfjonova (ped.S.Vasiļjeva). 

• Naujenes MMS audzēkņu dalība Netradicionālās modes skatē-konkursā ”Priekšmets. Manta. 

Lieta” Špoģu Mūzikas un mākslas skolā 22.03.2019.(Pateicība par dalību). 

• Latgales mūzikas un mākslas skolu stīgu instrumentu nodaļas (lociņinstrumentu) audzēkņu-

solistu un ansambļu festivāls  06.03.2019.  Līvānos. (Pateicība par dalību). 

• Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Latgales un Vidzemes novadu skate Gulbenē. 

Naujenes pūtēju orķestrim (diriģents, skolas pedagogs Jānis Grinberts) tika piešķirts  

Diploms par I pakāpi ar iegūtiem 43.67 punktiem. 

• Naujenes MMS PIIP Vizuāli plastiskā māksla audzēkņu dalība Latvijas profesionālās 

ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu valsts konkursa finālā 

22.03.2019. (Pateicības par dalību). 

• Starptautiskajā festivālā “BAJAN-FEST” Braslavā, Baltkrievijā, PIIP Akordeona spēle 

audzēkņi ieguva Pateicības rakstu.(22.03.2019.) 

• X Latvijas pūtēju orķestru konkurss Siguldā. Naujenes Pūtēju orķestris ieguva Diplomu par 

III vietu.(30.03.2019.) 
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• XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru modelēšanas koncerts 

Madonā 13.04.2019. (Pateicība par dalību). 

• Reģiona mūzikas skolu izlaiduma klašu audzēkņu koncertā “Muzicējam ar prieku” 

Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolā akordeona spēles audzēkne ieguva 

Pateicības rakstu. 

• Latgales reģiona akordeonistu ansambļu konkurss 11.05.2019. Staņislava Broka Daugavpils 

Mūzikas vidusskolā, akordeonistu duets ieguva Diplomu par II vietu, Naujenes jauktais 

ansamblis -Diplomu par III vietu, akordeona spēles pedagogam Tatjanai Jukumai tika 

pasniegta Pateicība par profesionālu darbību audzēkņu sagatavošanā konkursam.  

• II starptautiskais atklātais festivāls-konkurss “Saksofona svētki” 17.05.2019. Molodečno 

pilsētā, Baltkrievijas Republika. Pasniegti Atzinības raksti par pedagoģisko meistarību 

koncertmeistaram L. Livanovičai un pedagogam J. Murnikovam, skolas audzēknis                      

R. Kokins ieguva Diplomu par II vietu.  

• VI starptautiskais atklātais pūtēju mūzikas festivāls “Fanfari siabrou”                                        18.-

19.05.2019.,Grodņas rajons, Baltkrievijā. Naujenes pūtēju orķestrim- Diploms par dalību). 

• IV Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu un vizuālās 

mākslas konkurss «Skani, mana tēvu zeme!» 01.11.2019. Ilūkste. Naujenes MMS audzēkņi 

ieguva Diplomus par I, II un III vietām un pateicības par dalību. 

• IV starptautiskajā ansambļu mūzikas festivālā “Raduga sozvučij” Šarkovščinā, Baltkrievijā 

akordeonistu ansamblis ieguva Diplomu par II vietu. 

 

 

 
IV starptautiskajā ansambļu mūzikas festivālā “Raduga 

sozvučij” Šarkovščinā, Baltkrievijā 

 
Naujenes pūtēju orķestris VI starptautiskais atklātā pūtēju 

mūzikas festivālā “Fanfari siabrou”  Baltkrievijā. 

      

 Skolas radošā darbība 

 

• Starptautiskā dueta OctOpus KONCERTS 28.02.2019. Koncerts organizēts                                 

II Starptautiskā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursa ietvaros. Uzstājās 

Rišards Žoledzievski (saksofons), Gļebs Beļajevs (klavieres), piedalījās Igors Ozuns (vijole). 

• “Lai skan akordeons”. Koncerts organizēts Daugavpils novada KC “Vārpa”                              

XVII starptautiskā akordeonistu-solistu konkursa ietvaros “Naujene 2018” 01.04.2019. 

• Naujenes Akordeonistu orķestra koncerts Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa” 

17.04.2019. 

• Naujenes MMS pūtēju orķestra koncerts Daugavpils Poļu Kultūras centrā 

24.04.2019.Diriģents Jānis Grinberts. 

• Vizuāli plastiskās mākslas audzēkņu Radošais plenērs 30.04.2019. 

• Naujenes MMS pedagogu R. Margeviča (klarnete) un G. Beļajeva (klavieres) dalība koncertā 

Vroclavā  starptautiskajā konferencē “Pūšaminstrumentu spēles mācīšanās grūtības mūzikas 

skolās” 2019.gada 9.-10.martā. 



30 

 

• Naujenes MMS sadarbībā ar Daugavpils Universitāti organizēja pasākumu “Eiropas 

saksofona diena Daugavpils novadā” 10.05.2019. 

 

 
Pasākums “Eiropas saksofona diena Daugavpils novadā” 

 

• Naujenes Mūzikas un mākslas skolas izlaiduma vakars 31.05.2019.  

 
Skolas izlaiduma vakars 31.05.2019 

 

• Mūzikas svētki “Mirklis Balvos” 01.06.2019. Balvos. Naujenes MMS pūtēju orķestrim-

Pateicība par veikumu svētkos, diriģents Jānis Grinberts. 

• II Latvijas akordeonistu orķestru salidojums 07.06.2019. Daugavpilī. Naujenes MMS 

akordeonistu ansamblis pedagoga Tatjanas Jukumas vadībā ieguva Atzinības rakstu par 

dalību. 

• Daugavpils pilsētas svētki -2019, 7.-9.06.2019. Daugavpils pilsētas Kultūras pārvaldes 

Pateicības raksts Naujenes MMS akordeonistu orķestrim. 

• Latgales novada 17.senioru dziesmu un deju festivāls. Pateicība Naujenes pūtēju orķestrim 

par dalību, diriģents J. Grinberts. 

• Naujenes Pūtēju orķestra dalība Starptautiskajā jauniešu pūtēju orķestra “Wersalinka 

projektā. Dalība koncertos Polijā, Igaunijā un Latvijā. 
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Pūtēju orķestra dalība Starptautiskajā jauniešu  

pūtēju orķestra “Wersalinka projektā 
 

• Zinību dienai veltīts pasākums Naujenes MMS 02.09.2019. 

 

 
Zinību dienai veltīts pasākums 

 

• Skolotāju dienai veltīts koncerts Naujenes MMS  07.10.2019. 

• Naujenes MMS jauno akordeonistu uzstāšanās “Zinību dienā” Salienas vidusskolā 

02.09.2019. 

 
Akordeonistu uzstāšanās “Zinību dienā” Salienas vidusskolā 

 

• Naujenes MMS akordeonistu orķestra sadarbības koncerts Viimsi pilsētas Mūzikas skolā, 

Igaunijā, 02.-03.11.2019. 

 
Akordeonistu orķestra koncerts Viimsi pilsētas Mūzikas skolā, Igaunijā 
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• Naujenes MMS Pūtēju orķestra dalība Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai 

veltītā svinīgajā pasākumā (Višķu pagasts, 16.11.2019.) 

 

 
Pūtēju orķestra dalība LR Proklamēšanas gadadienai veltītā svinīgajā pasākumā  

Višķu pagastā 

 

• Naujenes MMS Pūtēju orķestra dalība Naujenes kultūras centra Latvijas Republikas 

neatkarības proklamēšanas 101. gadadienas svinīgajā sarīkojumā  18.11.2019.                            

PO diriģents J. Grinberts.  

• Naujenes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu dalība  valsts svētku pasākumos Silenes 

pamatskolā un Salienas vidusskolā. Skolas akordeonistu dalība koncertos.  

• Naujenes MMS audzēkņu koncerts Naujenes pagasta bērnu dārzā «Rūķītis» 11.12.2019. 

• Naujenes Mūzikas un mākslas skolas sadarbības partneru no Igaunijas – Viimsi mūzikas 

skolas audzēkņu un pedagogu  koncerts  13.12.2019. Daugavpils Universitātes zālē. 

• Naujenes MMS Ziemassvētku koncerts “Ar vien tuvāk brīnumam” 19.12.2019. 

 

Naujene MMS amatiermākslas kolektīvi: 

• Naujenes Akordeonistu orķestris – 26 dalībnieki (vad.T.Jukuma); 

• Naujenes Pūšamo instrumentu orķestris  – 33 dalībnieki (vad. J.Grinberts); 

• Naujenes Instrumentālais ansamblis – 10 dalībnieki (vad. G Kagans); 

• Interešu izglītības pulciņš – Pūšamo instrumentu orķestris, 24 dalībnieki (vad. J.Grinberts). 

 

 

Sagatavoja Kultūras pārvaldes vadītāja  I.Mukāne,  654 76832 


