
DAUGAVPILS NOVADA KULTŪRAS PĀRVALDES 

PĀRSKATS PAR DARBU 2020. GADĀ 

 

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

Daugavpils novada pašvaldības pārraudzībā esoša iestāde, kas vada un organizē 

kultūras darbu Daugavpils novadā. 

   Kultūras pārvaldi  veido  6 struktūrvienības: Daugavpils novada Kultūras centrs 

“Vārpa”, Daugavpils novada bibliotēku metodiskais centrs, Raiņa māja Berķenelē, 

Naujenes Novadpētniecības muzejs, Skrindu dzimtas muzejs un Vadības daļa.  2020. 

gadā struktūrvienību “Kultūras mantojuma daļa” pārņēma Daugavpils novada dome. 

   Daugavpils novada Kultūras pārvaldē 2020. gadā tika nodarbināti 45 darbinieki,  

t.sk. 28 speciālisti.              

   Pamatojoties uz Daugavpils novada skolēnu vasaras nodarbinātības programmas un 

Nodarbinātības valsts aģentūras pasākuma “Nodarbinātības pasākumi vasaras 

brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās 

izglītības iestādēs” īstenošanu, 2020. gadā tika noslēgti darba līgumi ar 5 (pieciem) 

skolēniem par darbu vasaras brīvlaikā Skrindu dzimtas muzejā, Naujenes 

Novadpētniecības muzejā un Raiņa mājā Berķenelē. 

   2020. gadā Kultūras pārvalde nodrošināja prakses vietu Daugavpils novada Kultūras 

centrā “Vārpa” 1 (vienai) Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslas fakultātes 

profesionālās augstākās izglītības bakalaura programmas mākslas menedžmenta 

studentei un 1 (vienai) Latvijas Kultūras koledžas 2. kursa studentei.  

 

Pārskata perioda galvenās prioritātes: 

- Daugavpils novada amatiermākslas kolektīvu darbības attīstība, atbalsta pasā-

kumi Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku procesam. 

- Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpē-

tes, saglabāšanas un nodošanas nākamajai paaudzei pasākumu organizēšana 

Naujenes Novadpētniecības muzejā: Konference „Dvinas / Daugavas ielejas te-

ritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju saglabāšana un integrēšana tū-

risma aktivitātēs”; Izstāde “Rokdarbu tradīcijas Dvinas\Daugavas ielejas terito-

rijā”; Pārrobežu CD izdošana ar etnogrāfiskām Poozerijes un Augšdaugavas re-

ģiona dziesmām; Kataloga “Seno amatu jaunā dzīve” izdošana. 

- Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta ietvaros sekot 

Berķeneles pusmuižas kompleksa klēts ēkas restaurācijas procesam, lai restau-

rācijas rezultāts atbilstu mūsdienu kultūras un mākslas prasībām.   

- Slutišķu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana SAM 5.5.1. “Saglabāt, aiz-

sargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to 

saistītos pakalpojumus” ietvaros. 

- Centralizēta grāmatu iepirkuma novada pagastu bibliotēkām realizēšana un ie-

pirkuma satura uzlabošana. 

- Datortehnikas atjaunošana Daugavpils novada pagastu bibliotēkām. 
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- Profesionālo prasmju  paaugstināšana kultūras darbiniekiem  un amatierkolek-

tīvu vadītājiem. Pagastu bibliotekāru sagatavošana kvalifikācijas eksāmenam. 

 

     Sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī no 2020. gada 12. marta līdz 12. 

maijam un no 2020. gada 14. oktobra līdz gada beigām tika atcelti plānotie publiskie 

pasākumi, t.sk. pārtraukts amatiermākslas kolektīvu mēģinājumu process klātienē. 

Līdz ar to Kultūras pārvaldes plāni daudzos jautājumos tika apturēti un darba 

organizācija ir pārkārtota. 

   Daugavpils novada dome 2020. gada 15. aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 2073 “Par  

grozījumiem Daugavpils novada 2020. gada novada nozīmes pasākumu plānā”, kur 

tika atcelti 13 novada nozīmes pasākumi, kam bija jānotiek līdz 2020. gada 1. 

augustam, t.sk. arī Kultūras pārvaldes organizētie pasākumi: Vokālo ansambļu skate 

“Pavasara dziesma”, Starptautiskais tautas mākslas festivāls “Augšdaugava 2020”, 

Vides mākslinieku plenērs Raiņa mājā Berķenelē, Novada svētki.   

   Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” amatiermākslas kolektīvu vadītāji veica 

darbu attālināti. Amatiermākslas kolektīvi, ievērojot fizisko distancēšanos, 

mēģinājums turpināja attālināti un  citādi attīstīt savas mākslinieciskās prasmes.  

   Muzeji saglabāja savas darbības funkcijas, uzturēja auditorijas interesi par muzeja 

piedāvājumu, kamēr klātienes pakalpojumi nav pieejami.  

     Tika meklēti jauni risinājumi pasākumu organizēšanai pandēmijas laikā. 

 

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  

2020.gadā 

Apgūtais  

finansējums 

2019. gadā 

(EUR) 

 

Apgūtais  

finansējums 

2020. gadā 

(EUR 

 2019.gadā iesāktie projekti     
“Dvinas / Daugavas ielejas 

teritorijas iedzīvotāju tradicionālo 

prasmju izpēte un saglabāšana un 

nodošana nākamajai paaudzei” * 

(Latvijas - Baltkrievijas pārrobežu 

projektu programma) 

Naujenes 

Novadpētniecības 

muzejs 

 29 953,- 22 840,- 

Slutišķu sādžas vecticībnieku 

kultūrvēsturiskā mantojuma 

apzināšana un interpretēšana 

mūsdienīgā ekspozīcijā *  (VKKF) 

Kultūras pārvalde   3 000,- 
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2020.gads     

“Daugavpils novada un Zarasu 

rajona lauku kopienu attīstīšana, 

izmantojot mūžizglītības, kultūras 

un veselīga dzīvesveida aktivitātes 

(akronīms "Mūžam jauns")” * 

(Latvijas-Lietuvas pārrobežu 

projektu programma) 

Kultūras pārvalde 81 000,-  3 322,- 

Muzeju nakts pasākums “Berķenele 

spīgo”  (VKKF) 

Raiņa māja 

Berķenelē 

546,-  546,- 

Skatuve runas konkurss “Zelta 

sietiņš 100/20”  

(VKKF Latgales kultūras progr.) 

Raiņa māja 

Berķenelē 

450,-  450,- 

“Vakariešona munā sātā”  

(VKKF Latgales kultūras progr.) 

Skrindu dzimtas 

muzejs 

600,-  600,- 

Kopā: 82 596,- 29953,- 30 758,- 

 

* Realizācija turpinās 2021.gadā 

 

 

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

tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai 

paaudzei"  

 

   Projekta  ietvaros Naujenes pagasta un Daugavpils novada iedzīvotājiem tika 

radīta bezmaksas iespēja dažādā veidā iepazīt un apgūt senās amatu prasmes un 

pilnveidot savas zināšanas: 

- tika izstrādāta viena muzejpedagoģiskā programma „Tradicionālās amatu prasmes 

Latgales zemnieku sētā”, kuru  apmeklēja 150 skolēni; 

- izstrādāta darba burtnīca pirmskolas un sākumskolas skolēniem (pieejama 

tiešsaistē http://naujenesmuzejs.lv/wp- 

content/uploads/2020/09/Darba%20burtnica_muzejpedagogiskai_programmai_fin

al.pdf  

- tika sagatavotas trīs izstādes;  

- nodrošināta iespēja sociālajos tīklos noskatīties Baltkrievijā organizētā projekta 

pasākuma „Amatnieku Universitāte”  meistarklases. 

Daugavpils novadā tika organizēta etnogrāfiska ekspedīcija „Etnogrāfiskie raksti un 

tradicionālās amatu prasmes Dvinas/Daugavas ielejas teritorijā”. Apzināti 28 teicēji, 

ekspedīcijas laikā savākti 190 priekšmeti. Naujenes Novadpētniecības muzeja 

kolekciju papildināšanai no projekta līdzekļiem iegādāti 95 priekšmeti, eksponātu 

uzglabāšanai nopirkts viens plaukts ar 20 kastēm. Izstādēm iegādāts jauns 

aprīkojums (8 podesti, 4 no kuriem ar stikla kubu, viena virzītās skaņas sistēma). 

Muzejpedagoģisko nodarbību organizēšanai uzstādīts tuvās distances projektors un 

izveidots stūrītis ar galdiņu, pufiem, darba burtnīcām, puzli pirmskolas un 

sākumskolas bērniem. 

 

http://naujenesmuzejs.lv/wp-%20content/uploads/2020/09/Darba%20burtnica_muzejpedagogiskai_programmai_final.pdf
http://naujenesmuzejs.lv/wp-%20content/uploads/2020/09/Darba%20burtnica_muzejpedagogiskai_programmai_final.pdf
http://naujenesmuzejs.lv/wp-%20content/uploads/2020/09/Darba%20burtnica_muzejpedagogiskai_programmai_final.pdf
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Stūrītis pirmskolas un sākumskolas bērniem 

 

 

                             Puzuru veidošanas meistarklase Naujenes pagasta svētkos 

 

 

 

 Muzejpedagoģiskā programma skolēniem                                   

„Tradicionālās amatu prasmes Latgales zemnieku 

sētā” 
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Projekts Nr. LLI-541 “Daugavpils novada un Zarasu rajona lauku kopienu 

attīstīšana, izmantojot mūžizglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātes 

(akronīms “Mūžam jauns”) 

 

   2020. gada 24. augustā tika parakstīts partnerības līgums Interreg V-A Latvijas – 

Lietuvas programmā 2014.–2020. gadam starp Daugavpils novada Kultūras pārvaldi 

un Zarasu rajona kultūras centru par projekta  Nr. LLI-541 “Daugavpils novada un 

Zarasu rajona lauku kopienu attīstīšana, izmantojot mūžizglītības, kultūras un veselīga 

dzīvesveida aktivitātes (akronīms “Mūžam jauns”) uzsākšanu. Projekta mērķis ir 

attīstīt Daugavpils novada un Zarasu rajona lauku kopienas, izmantojot mūžizglītības, 

kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātes. Projekta aktivitāšu ieviešanu būtiski 

ietekmēja epidemioloģiskā situācija valstī, kā arī ārkārtas situācijas ieviešana, tāpēc 

tiek meklēti alternatīvi risinājumi darbībām, kuras var veikt attālināti, jo daudzas 

aktivitātes nevar pielāgot esošajai situācijai. Projekta ieviešana turpināsies līdz 2022. 

gada februārim.  

 

  
Līguma parakstīšana starp Daugavpils novada Kultūras pārvaldi  

un Zarasu rajona kultūras centru 

 

DAUGAVPILS NOVADA KULTŪRAS CENTRA “VĀRPA” DARBĪBA  

 

Svarīgākie Daugavpils novada Kultūras centra „Vārpa” darbības uzdevumi 

2020. gadā 

- Daugavpils novada amatiermākslas kolektīvu darbības turpināšana ārkārtas 

situācijas un vispārējās krīzes apstākļos. 

- Pieci kultūras čempionāti tiešraidēs. 

- Slutišķu brīvdabas estrādes ieskandināšanas koncerts „Pirmoreiz”.  

- Patriotu nedēļas virtuālā akcija. 

- Pieci Ziemassvētku video “Meklēsim svētku prieku vienkāršās lietās!”. 

 

Daugavpils novada Kultūras centra „Vārpa” organizatoriskais darbs 
 

Norises Norišu  

skaits 

Apmeklētāju  

skaits 

DNKC „Vārpa” organizētie pasākumi  6 400 

Telpu noma 5 750 

Telpu noma ar izpilddirektores rīkojumu 2 260 
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Daugavpils novada domes struktūrvienību organizētie pasākumi 

(ieskaitot komiteju sēdes un Daugavpils novada domes sēdes) 

30 

 

1390 

Daugavpils novada Izglītības pārvaldes organizētie pasākumi              

DNKC „Vārpa” telpās 
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1047 

Mācību informācijas centra organizētie pasākumi 24 583 

Organizatoriskie pasākumi (kolektīvu mēģinājumi) 11 380 

KOPĀ 154 4810 

 

Daugavpils novada Kultūras centra „Vārpa” tiešraižu/video sveicienu virtuālie 

apmeklētāji     facebook profilā 2020. gadā. 
Publikācija Apmeklētāju 

skaits 

DNKC „Vārpa” video sveiciens Lieldienās  3690 

Piecas kultūras čempionātu tiešraides 21822 

Divi starptautiskā tautas mākslas festivāla „Augšdaugava 2020” video 

sveicieni 

589 

DNKC „Vārpa” video sveiciens Līgo svētkos 2946 

Divi jauktā kora „Latgale” un vokālā ansambļa „Stage On” festivālam 

„Muzykys Skrytuļs” veidotie video 

28265 

DNKC „Vārpa” video sveiciens Latvijas Republikas Proklamēšanas                          

102. gadadienā 

5425 

Pieci Ziemassvētku video sveicieni  11510 

KOPĀ 74247 

 

Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” organizētie pasākumi 

 

Daugavpils novada talantu konkurss „Zibsnis” – 2020. gada 6. martā 

Talantu konkurss Daugavpils novada jauniešiem “Zibsnis” norisinājās jau trešo 

gadu. Šoreiz konkursā savu talantu demonstrēja četri solisti, divi dueti un divi vokā-

lie ansambļi, kā arī trīs vokāli instrumentālie ansambļi. 

Solo konkurencē par uzvaru sacentās Anna Vansoviča, Ambarcums Martirosjans, 

Tatjana Beļikova un solists ar pseidonīmu INNOI.   

Duetu un vokālo ansambļu konkurencē spēkiem mērojās Ksenija Lukašenoka un 

Anastasija Kuzmenko, Santa Bule un Olesja Fedjaša, Višķu pagasta vokālais ansam-

blis “Anima Corde” un vokālais ansamblis “Whatever”. 

Savukārt vokāli instrumentālo ansambļu grupu pārstāvēja trīs dalībnieki — “Rock-

storm”,  “Greedy for Stage” un “Outtcore”. 

Solistu konkurencē galveno balvu saņēma dalībnieks no Demenes Aleksejs Gorbuļs, 

kurš uzstājas ar skatuves vārdu INNOI.  

Duetu un vokālo ansambļu kategorijā galveno balvu saņēma Višķu pagasta VA 

“Anima Corde”. Žūrijai šoreiz nebija kritisku piezīmju, jo ansamblis jau darbojas  

profesionālā līmenī un ir atpazīstams ne tikai Daugavpils novadā, bet arī ārpus tā ro-

bežām.  

Vokāli instrumentālo ansambļu grupu kategorijā galveno balvu saņēma ansamblis 

“Outtcore”, kurš līdz šī gada janvārim bija pazīstams kā grupa “Mažors”. Grupas lī-

deris Sandis Proms atzīst, ka nedaudz izmainījies grupas sastāvs un repertuārs, pāre-

jot no popmūzikas uz roku, tāpēc tapa arī jauns nosaukums.  
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Visi konkursa dalībnieki saņēma piemiņas dāvanas un Apliecinājumus par dalību 

konkursā. 

https://www.daugavpilsnovads.lv/daugavpils-novada-uzzibsnija-jauni-talanti/ 

 

Kultūras čempionāti sociālā tīkla facebook.com profila tiešraidē 

Daugavpils novada Kultūras centrs „Vārpa” piecu nedēļu garumā rīkoja kultūras 

čempionātus sociālā tīkla facebook.com profila tiešraidē. 

15. aprīlī tika rīkots Dziesmu čempionāts, kurā tikās kultūras centra jauktais koris 

„Latgale” un dziedātājs, grupas „Dvinskas muzikanti” dalībnieks Juris Ostrovskis ar 

saviem atbalstītājiem. 

22. aprīlī otrajā Dziesmu čempionātā tikās kultūras centra „Vārpa” vokālais 

ansmablis „Stage On” un grupas „Dabasu Durovys” līderis Arnis Slobožaņins ar 

saviem atbalstītājiem. 

29. aprīlī Starptautiskajā dejas dienā čempionātā sacentās Daugavpils novada 

Kultūras centra „Vārpa” deju ansmablis „Līksme” un Vaboles kultūras nama jauniešu 

deju kolektīvs „Aisma”. 

7. maijā Tautiskajā čempionātā tikās kultūras centra „Vārpa” folkloras kopa 

„Dyrbyni” un Oskars Bērziņš kopā ar saviem kolēģiem no Riebiņu novada Kultūras 

centra un kapelas „Augusti” dalībniekiem. 

13. maijā kultūras čempionātu sērija tika noslēgta ar Teātru čempionātu, kurā tikās 

Daugavpils novada Kultūras centra „Vārpa” teātra trupa „Trešais variants” un Līksnas 

pagasta kultūras nama amatierteātris „Maskas”. 

Visas tiešraides ir saglabātas un redzamas Daugavpils novada Kultūras centra „Vārpa” 

sociālā tīkla facebook.com profilā. 

 

Vizuālās mākslas izstādes „Augšdaugava” atklāšana – 2020. gada 11. jūnijā 

Vizuālās mākslas darbu izstādi “Augšdaugava” novada mūzikas un mākslas skolu, 

kā arī citu izglītības iestāžu audzēkņi veltījuši Augšdaugavas ainavai, atsaucoties 

Kultūras pārvaldes aicinājumam piedalīties individuālā brīvdabas plenērā. 

Šogad pandēmijas dēļ tika atcelts starptautiskais tautas mākslas festivāls „Augšdau-

gava”, kura norise bija iecerēta no jauna iekārtotajā brīvdabas pasākumu vietā “Lat-

gales sēta”, kas tapusi, pašvaldībai piedaloties vērienīgā projektā “Rīteiropas vērtī-

bas”. Lai arī festivāls šogad nenotika, par godu Augšdaugavai tapuši jauniešu zīmē-

jumi un videostāsts, kurā muzikālus sveicienus sūta dziedātājs Juris Ostrovskis un 

Naujenes pagasta folkloras kopa “Rūžeņas”. 

Visi plenēra dalībnieki saņēma pateicības rakstus par dalību izstādē, bet astoņu inte-

resantāko darbu autori saņēma balvas, kas viņiem noderēs sava talanta pilnveidei. Žū-

rijas uzmanību īpaši piesaistīja Lāču pamatskolas audzēknes Milanas Filatovas (10 

gadi) darbs “Mirkļi Daugavas krastos” un Sofjas Koroļkovas (12 gadi) darbs “Pas-

taiga”, Naujenes Mūzikas un mākslas skolas audzēknes Eritas Litvinskas (12 gadi) 

darbs “Krasts” un Sandras Minovas (8 gadi) darbs “Daugavas loki”, Špoģu Mūzikas 

un mākslas skolas audzēkņa Rodrigo Tkačenko (8 gadi) darbs “Gliemeža stāsts”, An-

nijas Ozoliņas (11 gadi) darbs “Slutišķi”, Esteres Skrupskas (10 gadi) darbs “Lauku 

ainava” un paša jaunākā plenēra dalībnieka, četrus gadus vecā Pētera Račkauska darbs 

“Augšdaugava”.  

https://www.daugavpilsnovads.lv/daugavpils-novada-uzzibsnija-jauni-talanti/
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https://www.daugavpilsnovads.lv/foto/vizualo-makslas-darbu-galerija-augsdaugava/ 

https://www.daugavpilsnovads.lv/atklata-bernu-makslas-darbu-izstade-augsdaugava/ 

 

Koncerts “Pirmoreiz” – 2020. gada 29. augustā 

Dabas parka „Daugavas loki” teritorijā Naujenes pagasta Slutišķu brīvdabas estrādē 

notika koncerts „Pirmoreiz”. Brīvdabas pasākumu norises vietas infrastruktūras 

uzlabojumi tika īstenoti Daugavpils novada pašvaldībai strādājot kopprojektā 

„Rīteiropas vērtības” un saņemot atbalstu Stratēģiskā attīstības mērķa 5.5.1 

programmā „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā 

arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”. Koncertā piedalījās Daugavpils novada 

Kultūras centra deju ansamblis „Līksme”, folkloras kopa „Dyrbyni”, Maļinovas 

pagasta Saieta nama jauniešu deju kolektīvs „Druvāni”, Naujenes kultūras centra 

vidējās paaudzes deju kolektīvs „Dveina”, folkloras kopa “Rūžeņa”, tradīciju 

ansamblis „Radenie”, bērnu vokālais ansamblis „Odziņas”, soliste Anna Vansoviča 

un Daugavpils Teātra dziedošie aktieri. 

Koncertu rīkoja Daugavpils novada Kultūras pārvalde sadarbībā ar Naujenes pagasta 

pārvaldi. 

https://www.daugavpilsnovads.lv/slutisku-brivdabas-estrade-notiks-koncerts-

pirmoreiz/ 

https://www.daugavpilsnovads.lv/video/koncerts-pirmoreiz-slutisku-brivdabas-

estrade/ 

 

 

 Kultūras čempionātu vadītājas Anita 

Lipska, Inta Uškāne 

Koncertā „Pirmoreiz” Slutišķu brīvdabas 

estrādē uzstājas Daugavpils Teātra 

dziedošie aktieri 

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/foto/vizualo-makslas-darbu-galerija-augsdaugava/
https://www.daugavpilsnovads.lv/atklata-bernu-makslas-darbu-izstade-augsdaugava/
https://www.daugavpilsnovads.lv/slutisku-brivdabas-estrade-notiks-koncerts-pirmoreiz/
https://www.daugavpilsnovads.lv/slutisku-brivdabas-estrade-notiks-koncerts-pirmoreiz/
https://www.daugavpilsnovads.lv/video/koncerts-pirmoreiz-slutisku-brivdabas-estrade/
https://www.daugavpilsnovads.lv/video/koncerts-pirmoreiz-slutisku-brivdabas-estrade/
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Daugavpils novada talantu konkursa 

„Zibsnis” dalībnieki 

 
Bērnu vizuālās mākslas izstādes 

„Augšdaugava” atklāšana  

 

     Novembrī Latvijas patriotiskās nedēļas ietvaros tika rīkota akcija, aicinot 

svinēt svētkus kopā virtuāli.  Daugavpils novada Kultūras centra „Vārpa” facebook 

profila sekotāji, apmeklētāji, kolektīvu dalībnieki tika aicināti dziedāt, dejot, zīmēt, 

muzicēt, rakstīt novēlējumus vai dzeju, tad to nofotografēt vai nofilmēt un ievietot 

savā facebook profilā, pievienojot divus tēmturus #Latvijai102 un #VārpaMīlLatviju. 

Kā arī tika nofilmēts Latvijas Republikas Proklamēšanas 102. gadadienai veltīts 

apsveikuma video. 

 

     Decembrī tika sagatavoti pieci svētku video ar vienotu moto „Meklēsim svētku 

prieku vienkāršās lietās!”.  

21. decembrī, ziemas saulgriežos, Daugavpils novada Kultūras centra „Vārpa” 

facebook profilā tika publicēts pirmais video, kurā vokālais ansamblis „Stage On” 

aicināja izgriezt sniegpārsliņas no papīra. 

22. decembrī deju ansambļa „Līksme” video aicināja izrotāt svētku eglīti vai eg-

les zarus. 

23. decembrī tika publicēts Daugavpils novada Kultūras centra „Vārpa” video, 

kas aicināja ieplānot svētkos darīt vienkāršas nodarbes. 

24. decembrī jauktais koris „Latgale” lasīja Ziemassvētku pasaku. 

25. decembrī folkloras kopa „Dyrbyni” aicināja sarīkot svētku ballīti virtuāli.  

 

https://www.facebook.com/hashtag/latvijai102?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXYNOfEvN2HWArL22HQ5e_DRKbhtKUOYAotKa0Vlbss2vESvHALXb7aAqFqzWmvo1JeKHpHAzna2pS8llRm0GIUObjZLZr1OtYTJi9LrBiP17_t4LQyHit3tDGgQrQN--VBQptZJFSn4tgVXuAsJVVbFfWTTSjQohboFalS52ChZ3u1tIk-gq7uPK4tUO74N5M&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vārpamīllatviju?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXYNOfEvN2HWArL22HQ5e_DRKbhtKUOYAotKa0Vlbss2vESvHALXb7aAqFqzWmvo1JeKHpHAzna2pS8llRm0GIUObjZLZr1OtYTJi9LrBiP17_t4LQyHit3tDGgQrQN--VBQptZJFSn4tgVXuAsJVVbFfWTTSjQohboFalS52ChZ3u1tIk-gq7uPK4tUO74N5M&__tn__=*NK-R
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 Folkloras kopa „Dyrbyni” iesaistās 

patriotiskās nedēļas akcijā Piecu Ziemassvētku video kopīgais 

moto 

 

Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” telpās 2020. gadā tika organizētas 3 

izstādes:  

- Lindas Zīveres izstāde “Klusumā” 

- Vizuālās mākslas izstādes „Augšdaugava” 

- Baibas Priedītes gleznu izstāde. 

 

2020. gadā Daugavpils novada Kultūras centrā  “Vārpa” notika divas viesizrādes: 

- 27. janvārī - teātra trupas KVADRIFRONS izrāde “LV vs RU”. 

https://www.daugavpilsnovads.lv/rezisora-reina-botera-izrade-lv-vs-ru/ 

- 9. februārī teātra apvienības PERFOrācija izrāde bērniem pēc Agneses Va-

nagas grāmatas “Plastmasas huligāni” motīviem.  

https://www.daugavpilsnovads.lv/plastmasas-huligani-daugavpili/ 

 

Mācību un informācijas centrā darbība 

 

2020. gadā sagatavotas un realizētas 6 profesionālās pilnveides un mūžizglītības 

programmas (kopā 67 stundas), kuras apmeklēja 177 dalībnieki. Notika 2 informatīvi 

semināri kultūras darbiniekiem (42 dalībnieki) . Nozīmīgākie profesionālās pilnveides 

kursi: “Profesionālās pilnveides kursi mūsdienu deju kolektīvu vadītājiem”, “Izstāžu 

iekārtošana”, “Kultūras procesu restarts pēc krīzes”, “Digitālo tehnoloģiju ietekme un 

nozīme mūsdienu pārmaiņu sabiedrībā un vadībā” u.c. Izglītojošos pasākumus 

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

Rēzeknes, Dagdas, Aglonas, Aknīstes, Ilūkstes, Līvānu u.c. novadu interesenti.  

Šajā gadā izglītošanās process daudziem bija jauns izaicinājums, jo daļa apmācību 

notika attālināti. Tika iegūtas jaunas prasmes un iemaņas darbam un mācībām 

attālināti. 

 

Daugavpils novada Kultūras centra „Vārpa” amatiermākslas kolektīvu darbība 

  

      Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa” darbojas  5 amatiermākslas kolektīvi.  

https://www.daugavpilsnovads.lv/rezisora-reina-botera-izrade-lv-vs-ru/
https://www.facebook.com/avanaga
https://www.facebook.com/avanaga
https://www.daugavpilsnovads.lv/plastmasas-huligani-daugavpili/
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Amatiermākslas kolektīvu vadītāji ir darījuši visu iespējamo, lai attālinātā darba ap-

stākļos tiktu saglabāta amatierkolektīvu darbība, izpildot valdības noteiktos ierobežo-

jumus, atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai. 

 

Jauktais koris „Latgale”  iesaistījās trijos online festivālos:  no 3. līdz 5. jūlijam kora 

priekšnesumus varēja vērot pirmajā virtuālajā koru festivālā „Costa Rica” no 10. līdz 

17. jūlijam  XII Eiropas folkloras čempionātā „EURO FOLK 2020”, kur tas ieguva  

bronzas medaļu un balvu „Bronzas Orfejs”, bet diriģente Anita Zarāne saņēma īpašo 

balvu kategorijā „Maestro. Koris piedalījās virtuālajā festivālā „Muzykys Skrytuļs” 

25. jūlijā. Koris iesaistījās DNKC “Vārpa” organizētajās kultūras čempionātu 

tiešraidēs un Ziemassvētku video sveicienā.  

Vairāk info: https://www.facebook.com/watch/ChoralFestCostaRica 

https://www.facebook.com/events/931322080625005/ 

https://www.facebook.com/muzykysskrytuls/ 

 

Deju ansamblis „Līksme” piedalījās 4 klātienes pasākumos un 6 virtuālajās 

aktivitātēs. Deju ansamblis piedalījās Daugavpils novada Sporta un deju dienā Sventē 

22. februārī un virtuālajā tautas tērpu gājienā „Uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai” 

4. maijā. Iesaistoties Daugavpils novada domes Sabiedrisko attiecību nodaļas 

videofilmas „Izdejot novadu” tapšanā, kolektīvs devās uz Vaboles, Nīcgales, Līksnas, 

Sventes, Ambeļu, Višķu, Kalkūnes, Naujenes un Vecsalienas pagastiem. 

29. augustā kolektīvs uzstājās koncertā „Pirmoreiz” Slutišķu brīvdabas estrādē, 19. 

septembrī –  Sventes pagasta svētkos „Laukiem būt!”, bet 27. septembrī – 

Skrudalienas pagastu svētkos. 

Deju ansamblis iesaistījās DNKC „Vārpa” organizētajās kultūras čempionātu 

tiešraidēs un Ziemassvētku video sveicienā. 

 

Vokālais ansamblis „Stage On” piedalījās virtuālajā festivālā „Muzykys Skrytuļs” 

25. jūlijā. 1. augustā uzstājās Pelēču pagasta svētkos „Vasaras pieskāriens", bet 18. 

septembrī priecēja skatuves runas konkursa „Zelta sietiņš” dalībniekus Daugavpils 

novada kultūras centrā „Vārpa”. Vokālais ansamblis iesaistījās DNKC „Vārpa” 

organizētajās kultūras čempionātu tiešraidēs un Ziemassvētku video sveicienā. 

https://www.facebook.com/muzykysskrytuls/ 

 

Koris „Latgale” un  Vokālais ansamblis 

„Stage On” Līksnā, ierakstot video 

 
Deju ansamblis “Līksme” koncertā 

“Pirmoreiz” Slutišķu brīvdabas estrādē 

https://www.facebook.com/watch/ChoralFestCostaRica
https://www.facebook.com/events/931322080625005/
https://www.facebook.com/muzykysskrytuls/
https://www.facebook.com/muzykysskrytuls/
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virtuālajam festivālam „Muzykys 

Skrytuļs” 

Folkloras kopa „Dyrbyni” piedalījās 4 klātienes pasākumos un 2 virtuālajās 

aktivitātēs. 18.–19. janvārī kolektīvs devās uz 13. starptautisko Ģikšu danču nakti 

Amatas kultūra centrā. No 7. līdz 16. martam trīs kopas dalībnieces ar VKKF 

finansiālo atbalstu piedalījās Latviešu kultūras dienās M. Gorkija (Arhlatviešu) 

vidusskolā, Baškortostānā. 29. augustā kolektīvs uzstājās koncertā „Pirmoreiz” 

Slutišķu brīvdabas estrādē.  21. februārī folkloras kopa piedalījās starpnovadu mēroga 

Meteņu dienas pasākumā “Blīņu svātki”, ko rīkoja folkloras kopa “Golūda” Preiļu 

novada Smelteros.  

Vairāk info: https://preili.lv/201503/blinu-svatki-goludai/ Kolektīvs iesaistījās 

DNKC „Vārpa” organizētajās kultūras čempionātu tiešraidēs un Ziemassvētku video 

sveicienā. 

 

Teātra trupa „Trešais variants” iestudēja uzvedumu „Ziedonis. Epifānijas”, kas tika 

rādīts 11. septembrī Raiņa mājā Berķenelē pasākuma „Dzeja dziedē un spīgo” 

ietvaros. Teātra trupa iesaistījās DNKC „Vārpa” organizētajās kultūras čempionātu 

tiešraidēs. 

 

 
Teātra trupas „Trešais variants” 

uzvedums „Ziedonis. Epifānijas” Raiņa 

mājā Berķenelē 

 

 
Folkloras kopas „Dyrbyni” pārstāves 

Latviešu kultūras dienās M. Gorkija 

(Arhlatviešu) vidusskolā, Baškorstānā 

 

 

https://preili.lv/201503/blinu-svatki-goludai/
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DAUGAVPILS NOVADA BIBLIOTĒKU METODISKĀ CENTRA DARBĪBA 

 

Pārskata perioda plānotie galvenie uzdevumi:  

- Bibliotekāru sagatavošana kvalifikācijas eksāmenam. Balstoties uz bibliotekāra 

profesijas  standartu,  tika  organizētas 2 (divas) praktiskas nodarbības plānoto 6 (sešu) 

nodarbību vietā. 

- Izstrādāts bibliotēkas reglamenta un krājuma komplektēšanas koncepcijas paraugs 

pagastu bibliotēkām. 

- Turpinājās datortehnikas atjaunošana Daugavpils novada pagastu bibliotēkām. Kul-

tūras pārvaldes investīciju plāna 2019. – 2021. gadam ietvaros tika iegādāti un nodoti 

lietošanai 25 datorkomplekti 18 pagastu bibliotēkām.    

     Daugavpils novada iedzīvotājiem pakalpojumus sniedz 20 bibliotēkas, viena filiāle 

un pieci ārējās apkalpošanas punkti, kuros kopējais iespieddarbu krājums ir 138 

069 vienības. 2020. gadā reorganizācijas procesā Skrudalienas pagasta bibliotēka 

kļuva par Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēkas nodaļu. 

Daugavpils novada pagastu bibliotēku krājuma komplektēšana 2020. gadā tika veikta 

ar centralizētu iepirkumu, paredzot 0,91 EUR uz vienu iedzīvotāju jeb 20 000 EUR 

grāmatu iegādei. Tika iepirkti 2582 grāmatu eksemplāri, kas ir par 149 eks. jeb 5% 

mazāk nekā pērn, jo grāmatu cena katru gadu pieaug, taču piešķirto līdzekļu apjoms 

palicis 2017. gada līmenī. 

Pagastu bibliotēku finansiālais nodrošinājums grāmatu iegādei 

 

Finansējuma avots 

2019. gads 2020. gads 

Grāmatu 

iegādes 

budžets 

Iepirkto 

grāmatu 

skaits (eks.

) 

Grāmat

u 

iegādes 

budžets 

Iepirkto 

grāmatu 

skaits (eks.

) 

Pašvaldības budžets 20 000 2731 20 000 2582 

KM finansēts vērtīgas literatūras iepirkums – – 8687 906 

Lasīšanas veicināšanas akcija 

„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” 
504 63 1788 224 

Latgales kultūras centra izdevniecība 874 242 305 63 

Biedrība “Višķu attīstībai” – – 294 14 

Nacionālā kino centra un ES programmas 

projekts "Radošā Eiropa MEDIA" 
133 10 – – 

Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde 216 21 – – 

   Apjomīgs darbs tika veikts, piedaloties Kultūras ministrijas atbalstītajā vērtīgo 

grāmatu iepirkumā, kura ietvaros no LNB sagatavotā vērtīgas literatūras saraksti tika 

izvēlēti 227 nosaukumu izdevumi un visām pagastu bibliotēkām tika nodoti 906 

grāmatu eksemplāri 8687 EUR vērtībā. 

 

Informācija par Daugavpils novada 20 bibliotēku resursiem pieejama Daugavpils 

novada bibliotēku kopkatalogā http://naujene.biblioteka.lv/Alise/, kur atspoguļoti 

99% no bibliotēku krājuma. Tika veikta kopkataloga ierakstu papildināšana ar 

http://naujene.biblioteka.lv/Alise/
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personvārdu, priekšmetu un klasifikācijas indeksu autoritatīviem ierakstiem, kas 

lietotājiem paver pilnīgākas un plašākas meklēšanas iespējas. 

   Kultūras ministrijas atbalstītajā semināru ciklā bibliotēku un muzeju speciālistu di-

gitālo prasmju attīstībai piedalījās sešu novada  bibliotēku vadītājas, apgūstot 

48 stundu semināru “Komunikācijas un sadarbības rīki digitālajā vidē un digitālais un 

sociālo mediju mārketings”. 

2020. gadā novada bibliotekāriem tika rīkoti divi informatīvie semināri. 

Ņemot vērā pavasarī izsludināto ārkārtas situāciju, Daugavpils novada Skaļās 

lasīšanas sacensību fināls tika vērtēts attālināti. Septembrī sacensību finālā novadu  

pārstāvēja Naujenes pamatskolas skolniece Diāna Lapiņa. 

https://www.daugavpilsnovads.lv/lasisanas-sacensibas-cempions/  

 

 

 
no LNB saņemtā vērtīgā 

literatūra 

 

Skaļās lasīšanas sacensību  fināliste 

Diāna Lapiņa 

 

 

RAIŅA MĀJAS BERĶENELĒ DARBĪBA 

 

Muzeja darbības rādītāji 

 

 2019.gads 2020.gads 

Berķeneles apmeklētāju skaits kopā 3950 2792 

Ekskursiju skaits 78 30 

Organizēto pasākumu skaits 7 4 

Izstādes Raiņa mājā Berķenelē 7 5 

 

2020. gada galvenie sasniegumi, darba rezultāti: 

- 2020. gadā tika organizētas divas jaunas meistardarbnīcas - krāsu terapijas darbnīca 

un tējas pagatavošanas darbnīca.   

- Tematiskā ekskursija  “Bērnības lauki tuvu..” pielāgota ārkārtas situācijai valstī, lai 

apmeklētāji varētu individuāli izstaigāt Berķeneles dārzu un māju. Raiņa māja Ber-

ķenelē piedāvā 7 tematiskās ekskursijas un 9 radošas darbnīcas.  

https://www.daugavpilsnovads.lv/lasisanas-sacensibas-cempions/
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- Sezonas noslēguma pasākuma laikā tika atklāta jauna orientēšanās spēle “Rainis 

un fotogrāfija”. 

- Dzejas dienu pasākuma laikā organizēta darbnīca “Deķītis Lolītei”.  

- Daugavpils novada domes Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas                        

2014. – 2020. gadam īstenotā projekta “Amatniecība bez robežām” ietvaros  Raiņa 

mājā Berķenelē klēts ēkā izveidota seno amatu darbnīca KLĒTS. 

 https://www.daugavpilsnovads.lv/pabeigta-amatu-darbnicas-klets-atjaunosana/  

- Turpinās vides objekta “Saules labirints” labiekārtošanā Berķeneles  dārzā.  

- Atbalstīti un realizēti divi projekti: Dzejas dienu pasākums “Berķenele spīgo” un                                      

“Zelta sietiņš 100/20”.  

Raiņa mājas Berķenelē organizētie pasākumi 

 

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

Darbnīcas laikā tika sagatavots uzvedums Dzejas dienu pasākumam. 

• Dzejas dienu pasākums Dzeja dziedē un spīgo. 

Pasākuma laikā tika atklāta jauna izstāde “Saldus sapņus Lolītei”, notika 4 radošās 

darbnīcas (gravēšanas, tēju gatavošanas, krāsu terapija, dekīša šūšana), rādīts 

dzejas uzvedums “Ziedonis. Epifānijas”, grāmatas “Kristāla sindroms” 

prezentācija  un teatralizēts uguns šovs “Spīgo..” http://rainamaja.lv/raina-maja-

berkenele-noriteja-makslinieciskas-un-ugunigas-dzejas-dienas/  

• Skatuves runas konkurss “Zelta sietiņš-2020”. 

2020. gads bija skatuves runas konkursa 20. jubilejas gads. Pasākumā tika aicināti 

piedalīties iepriekšējo gadu laureāti. Konkursa dalībniekus ar savu uzstāšanos 

sveica Daugavpils novada KC ”Vārpa” vokālais ansamblis ”Stage on”. 

          Šogad konkursā piedalījās 43 skolēni no dažādām Latgales skolām. Konkurss 

notika Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” telpās. 

     http://rainamaja.lv/noskaidroti-ikgadeja-konkursa-zelta-sietins-100-20-laureati/  

• Sezonas noslēguma pasākums Dzīve turpinās. 

Pasākuma laikā Berķeneles dārzā tika atklāta  fotogrāfiju izstāde “Rainis un 

fotogrāfija”, izstādes autori -Tautas fotostudijas “Ezerzeme – F” dalībnieki, kā arī 

prezentēta jauna  orientēšanās spēle. http://rainamaja.lv/raina-dzejas-varsmas-

atdzivojas-fotografijas/  

Raiņa mājā Berķenelē organizētās izstādes 

 

• Rakstniecības un mūzikas muzeja ceļojošā izstāde Ceļā uz Latvijas “Holi-

vudu”; 

• Šveices biroja Daugavpilī izstāde Māja grāmatā un grāmata mājā; 

• Valdas Mežbārdes izstāde Krasts; 

https://www.daugavpilsnovads.lv/pabeigta-amatu-darbnicas-klets-atjaunosana/
http://rainamaja.lv/raina-maja-berkenele-noriteja-makslinieciskas-un-ugunigas-dzejas-dienas/
http://rainamaja.lv/raina-maja-berkenele-noriteja-makslinieciskas-un-ugunigas-dzejas-dienas/
http://rainamaja.lv/noskaidroti-ikgadeja-konkursa-zelta-sietins-100-20-laureati/
http://rainamaja.lv/raina-dzejas-varsmas-atdzivojas-fotografijas/
http://rainamaja.lv/raina-dzejas-varsmas-atdzivojas-fotografijas/
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• Santas Kamaldiņas tekstildarbu un Ivara Krūmiņa fotogrāfiju izstāde Saldus 

sapņus Lolītei. 

http://rainamaja.lv/izstade-saldus-sapnus-lolitei/  

• Tautas fotostudijas “Ezerzeme – F” fotogrāfiju izstāde „Rainis un fotogrāfija”. 

 

                           
                    Izstāde “Māja grāmatā un grāmata mājā“                    Skatuves runas konkurss 

“Zelta sietiņš -2020” 

                            
Dzejas dienas 2020                                                       Izstāde “Saldus sapņus Lolītei” 

 

                       
                  Fotogrāfiju izstāde “Rainis un Berķenele”                  Sezonas noslēguma pasākums 

“Dzīve turpinās..”                         

                                           

           SKRINDU DZIMTAS MUZEJA DARBĪBA 

 

     Muzeja darbības rādītāji 

 

http://rainamaja.lv/izstade-saldus-sapnus-lolitei/
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 2019.gads 2020.gads 

Apmeklētāju skaits kopā, t.sk.: 1438 378 

Pieaugušie apmeklētāji 880 271 

Skolēni 554 107 

 

Ekskursiju skaits – 16;       Muzeja  pasākumi – 3;     Jaunatklātās izstādes – 5;  

Tematiskās programmas – 1;    Zinātniskie pētījumi – 1.  

 

   Sakarā ar ārkārtas situācijas valstī izsludināšanu, 2020. gadā strauji samazinājās 

muzeja darbs ar apmeklētājiem. Lai nepazaudētu saikni ar auditoriju, izmantoti 

sociālie saziņas tīkli, kur tika eksponētas izstādes un muzeja krājums. Muzeja darba 

popularizēšanai izveidotas divas video reklāmas. Kopējais apmeklētāju skaits ārpus 

muzeja sociālajos tīklos bija 2000 apmeklētāju. 

Muzeja krājums papildināts par 54 vienībām, kopējais krājuma vienību skaits – 2243. 

Pētnieciskais darbs  

- Brāļi Skrindas - Latgales pirmās atmodas darbinieki.  Apzināta informācija par 

Skrindu dzimtu Latgales muzejos, veikta  iegūto materiālu (fotogrāfijas, doku-

menti) analīze, informācijas apmaiņa ar Skrindu radiem.  

- Vakarēšanas tradīciju apzināšana Daugavpils novada Līksnas, Kalupes un Va-

boles pagastos.  

Pasākumi un muzejpedagoģiskais darbs  

- Jāņa Mendriķa dienasgrāmatas atvēršanas svētki 2020. gada 10. janvārī. 

Pasākumā piedalījās iedzīvotāji no Kalupes un Līksnas pagasta, draudžu prāvesti.                               

Vairāk informācijas: http://skrindumuzejs.lv/gramatas-dieva-kalps-janis-mendriks-

mic-ists-cilveks-un-priesteris-atversanas-svetki/  

- 2 tematiski pasākumi  “Vakarēšana manā istabā”  https://www.daugavpilsno-

vads.lv/jaunietes-vabole-iepazina-dazadas-pisanas-tehnikas/  

- Vaboles vidusskolas jauno gaidu uzņemšana Skrindu dzimtas muzejā. 

 

  

 
 

Jāņa Mendriķa dienasgrāmatas atvēršanas 

svētki 

Gaidu vadītāja Ingrīda Litiņa pieņem 

zvērestu no jaunās gaidas A. 

Skrindzevskas 

 

http://skrindumuzejs.lv/gramatas-dieva-kalps-janis-mendriks-mic-ists-cilveks-un-priesteris-atversanas-svetki/
http://skrindumuzejs.lv/gramatas-dieva-kalps-janis-mendriks-mic-ists-cilveks-un-priesteris-atversanas-svetki/
https://www.daugavpilsnovads.lv/jaunietes-vabole-iepazina-dazadas-pisanas-tehnikas/
https://www.daugavpilsnovads.lv/jaunietes-vabole-iepazina-dazadas-pisanas-tehnikas/


18 

 

Muzeja pedagoģiskās programmas skolēniem (5.-12.kl.): 

- ”Maizes ceļš, 

- “Priekšmetu un lietu stāsti”, 

- “Brāļi Skrindas – gaismas nesēji”, 

- “Vakariešona munā sāta”. 

 

 

 

Muzejpedagoģiskā programma                     

“Maizes ceļš” pieaugušajiem 

Muzejpedagoģiskā programma                                  

“Vakariešona munā sāta” skolēnu grupai 

 

Darbs projektos 

 

   VKKF Latgales Kultūras programmas ietvaros 2020. gadā piesaistīts 600 eiro 

finansējums Latgales reģiona kultūrvides un tradīciju saglabāšanai. Tika veiktas 

aptaujas un teicēju apzināšana, organizēta novadpētniecības ekspedīcija vakarēšanas 

tradīciju apzināšanā Vaboles, Kalupes, Nīcgales un Līksnas pagasta teritorijās, 

tikšanās ar teicējiem (saimnieces un saimnieki), iedzīvotāju materiālā un nemateriālā 

mantojuma (sadzīves un galda priekšmeti) izpēte, audio, foto un video ierakstīšana.  

Organizēti 2 pasākumi 29. septembrī  un 6. novembrī. Pasākuma laikā koka amatnieks 

V. Vilcāns iepazīstināja ar paraugdemonstrējumiem. Vaboles vidusskolas 10. klases 

skolēni meistara vadībā darināja vēja zvanus. Audēja D. Teivāne vadīja nodarbības 

pīnīšu pīšanā un jostiņu aušanā. Nodarbībās piedalījās Vaboles vidusskolas 9. klases  

skolnieces. 
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Koka amatnieka V.Vilcāna paraugde-

monstrējumi 

Audējas D. Teivānes nodarbības  

  2020. gadā atklātās izstādes Skrindu dzimtas muzejā: 

- Daugavpils novada mākslinieku gleznu izstāde no Daugavpils Novadpētniecības un 

mākslas krājuma. 

- Balto rokdarbu izstāde.  

- No manas pūralādes. 

- Brāļi Skrindas – Latgales tautas pirmie atmodas darbinieki (no muzeja krājuma). 

https://www.daugavpilsnovads.lv/celojosa-izstade-kas-ir-veltita-kazimira-skrindas-

jubilejai/  

- Ziemassvētku atklātņu un eglīšu rotājumu izstāde. 

https://www.daugavpilsnovads.lv/apsveikuma-kartinas-un-eglisu-mantinas-glaba-

siltas-atminas/  

 

 
 

Izstāde ‘’Brāļi Skrindas – Latgales 

tautas pirmie atmodas darbinieki’’ 

Izstāde “No manas pūralādes” 

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/celojosa-izstade-kas-ir-veltita-kazimira-skrindas-jubilejai/
https://www.daugavpilsnovads.lv/celojosa-izstade-kas-ir-veltita-kazimira-skrindas-jubilejai/
https://www.daugavpilsnovads.lv/apsveikuma-kartinas-un-eglisu-mantinas-glaba-siltas-atminas/
https://www.daugavpilsnovads.lv/apsveikuma-kartinas-un-eglisu-mantinas-glaba-siltas-atminas/
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Ziemassvētku atklātņu un eglīšu 

rotājumu izstāde 

Muzeja darbinieku darinātie ķekatnieki                           

pie muzeja ēkas  

 

   2020. gadā Skrindu dzimtas muzeja direktore Anna Lazdāne saņēma Latgales Gada 

balvu nominācijā “Vēstures saglabāšana. Latgales vārds pasaulē”. 

 

NAUJENES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJA DARBĪBA 

 

     2020. gadā, īstenojot muzeja misiju, gūti šādi sasniegumi: 

- izstrādāta un aprobēta jauna muzejpedagoģiskā programma „Tradicionālās amatu 

prasmes Latgales zemnieku sētā”; 

- izstrādāta un publicēta darba burtnīca (150 eks.) pirmskolas un sākumskolas skolē-

niem; 

- izveidotas trīs jaunas muzeja misijai atbilstošas izstādes; 

- Daugavpils novadā tika organizēta etnogrāfiska ekspedīcija „Etnogrāfiskie raksti 

un tradicionālās amatu prasmes Dvinas/Daugavas ielejas teritorijā”; 

- Izstrādātas trīs pamatekspozīciju „Vecticībnieku lūgšanu istaba”, „Galdnieka amats 

Latgalē 20.gs. 1.pusē” un „Lopkopība   Latgalē 20. gs. 1.pusē” koncepcijas.  

Piesaistot nozares dizaina speciālistus (uzņēmumu H2E), sagatavots ekspozīciju 

konceptuālais dizains; https://www.daugavpilsnovads.lv/izstradats-ekspozicijas-

dizaina-konceptualais-risinajums-slutisku-sadzai/ 
- uzsākta sadarbība ar Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Dokumentu iz-

mantošanas nodaļu un nopirktas vērtīgas digitalizētas fotogrāfijas no Naujenes pa-

gasta vēstures; 

- būtiski paplašināts sabiedrībai pieejamo muzeja priekšmetu skaits – Nacionālā mu-

zeja krājuma kopkataloga sistēmā Naujenes muzeja darbinieki gada laikā ievadīja 

vislielāko priekšmetu skaitu - 6828 vienības.  

- realizēts VKKF projekts un turpinājās pārrobežu projekta izpilde. 

   

2020. gadā netika sasniegti  šādi  rādītāji: 

- pieņemt muzeja krājumā visas plānotās kolekcijas, kas novietotas rindā uz 

pieņemšanu pēc sākotnējiem priekšmetu pieņemšanas aktiem; 

- palielināt muzeja apmeklētāju skaitu vai vismaz sasniegt 2019. gada līmeni; 

https://www.daugavpilsnovads.lv/izstradats-ekspozicijas-dizaina-konceptualais-risinajums-slutisku-sadzai/
https://www.daugavpilsnovads.lv/izstradats-ekspozicijas-dizaina-konceptualais-risinajums-slutisku-sadzai/
https://www.arhivi.gov.lv/content.aspx?id=384&mainId=162
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- realizēt visas projekta „Dvinas / Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo 

amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei” aktivitātes 

saskaņā ar plānoto laika grafiku.  

 

Darbs ar muzeja krājumu 

   2020. gadā krājums papildināts ar 424 priekšmetiem, 289 no tiem ir dāvinājumi, bet 

95 priekšmeti iepirkti projekta „Seno amatu jauna dzīve” ietvaros 4090 eiro apjomā. 

Kopumā muzeja krājumā uzskaitītas 22 864 krājuma vienības, no kurām 15 890 ir 

pamatkrājuma priekšmeti. Nacionālajā muzeju krājuma kopkatalogā gada laikā 

ievadīti 6828 priekšmeti. Kopkatalogā apskatei pieejami 12 051 Naujenes muzeja 

krājuma priekšmeti, 1945 priekšmetiem ir pieejami apraksti un priekšmetu 

fotogrāfijas. Krājuma papildināšanai projekta ENI- LLB-1-216 ietvaros tika rīkota 

etnogrāfiska ekspedīcija, kuras gaitā tika aptaujāti 28 teicēji un ievākti 190 priekšmeti.  

 

  
 

  
 

Projekta ENI –LLB -1-216 ietvaros iepirktie priekšmeti muzeja kolekciju veidošanai 

 

Ekspozīciju un izstāžu darbs 

2020. gadā muzeja apmeklētājiem bija pieejamas 7 pastāvīgās ekspozīcijas,  11 

izstādes, kā arī 2 izstādes ārpus muzeja (Dubnas pagasta Kultūras namā). Tika 

pabeigts darbs pie vecticībnieku mājas “Slutišķi 2” ekspozīciju koncepcijas izstrādes 

un tika atlasīti ekspozīcijām nepieciešamie priekšmeti. 

Projekta ENI LLB -1-216 ietvaros izveidotās izstādes:  

- Izstāde „Podniecības tradīcijas Daugavpils novadā” (izveidošanas izmaksas 

1008  EUR). Izstādē eksponēti 19. gs. beigu – 20. gs. 1. puses Latgales podnieku 

veidotie saimniecības trauki, kurus Naujenes pagasta iedzīvotāji iegādājušies vie-
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tējos gadatirgos Juzefovā, Višķos, Izvaltā vai no ceļojošiem tirgotājiem, vecmeis-

tara Andreja Paulāna un mūsdienu Latgales  keramiķu Lilijas Zeiļas, Jura Krom-

pāna un Voldemāra Vogula darbi. Valda un Olgas Pauliņu veidotie 20  saimniecī-

bas trauki uzskatāmi atspoguļo Daugavas ielejas podniecības tradīcijas. Izstādes 

ceļvedis pieejams gan drukātā veidā, gan  saitē  http://naujenesmuzejs.lv/projekta-

rezultati/   

http://naujenesmuzejs.lv/izstades-podniecibas-tradicijas-daugavpils-novadaatkla-

sana/  

- Izstāde „Rokdarbu tradīcijas Daugavas ielejas teritorijā” (izstādes  izveidoša-

nas izmaksas 5936 EUR) Izstādē apskatāma projektā iegūtā cimdu, zeķu, segu, 

jostu un grozu kolekcija, muzeja krājuma priekšmeti, kā arī ekspedīcijā “Etnogrā-

fiskie raksti un tradicionālās amatu prasmes Daugavas ielejas teritorijā” saņemtie 

dāvinājumi. 

- Pinumu izstāde „Vuocele, sīceņš, kerzine i cyti pynumi” (izstādes  izveidošanas 

izmaksas 2363 EUR). Izstādē ir apskatāmi gan muzeja krājuma priekšmeti, gan 

projektā iepirktie 20 pinumu priekšmeti, kuros pielietota apaļklūgu un sloksnīšu 

pinumu tehnika. 

 

  

  
Izstādes „Podniecības tradīcijas Daugavpils novadā” atklāšanas pasākums 

13.09.2020. 

 

http://naujenesmuzejs.lv/projekta-rezultati/
http://naujenesmuzejs.lv/projekta-rezultati/
http://naujenesmuzejs.lv/izstades-podniecibas-tradicijas-daugavpils-novadaatklasana/
http://naujenesmuzejs.lv/izstades-podniecibas-tradicijas-daugavpils-novadaatklasana/
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Muzejpedagoģiskās programmas norise izstādē „Rokdarbu tradīcijas Daugavas 

ielejas teritorijā” 

 

2020. gada tika apgūta jauna pieredze komunicēt ar muzeja apmeklētājiem attālināti 

un interneta platformā www.artsteps.com izveidota Ziemassvētku un Jaungada 

atklātņu virtuālā izstāde no muzeja krājuma,skatāma: 

https://www.artsteps.com/view/5fd7473c26a236734999b17c                               

Izstādē izvietotas Ziemassvētku un Jaunā gada apsveikuma atklātnes, kuras tēlniece 

Valentīna Zeile saņēmusi no vecākiem, radiem un tuviem draugiem: aktieriem 

Ēvalda Valtera, Kārļa Sebra, Mihaila Hižņakova,  selekcionāra Riharda 

Kondratoviča, mākslas zinātnieka Pētera Zeiles un citiem. Izstādi apskatīja vairāk 

nekā 450 apmeklētāji.  

https://www.daugavpilsnovads.lv/ziemassvetku-un-jaungada-atklatnu-virtuala-

izstade-no-naujenes-novadpetniecibas-muzeja-krajuma/  

Kopumā muzejā 2020. gadā ekspozīcijās un izstādēs tika eksponēti 2169 priekšmeti 

no muzeja krājuma.  

 

Zinātniski pētnieciskais darbs 

Galvenās zinātniski pētnieciskā darba tēmas bija saistītas ar muzeja ekspozīciju un 

izstāžu veidošanu, projekta ENI LLB -1-216 rakstu krājuma sagatavošanu, kā arī 

etnogrāfisko ekspedīciju „Etnogrāfiskie raksti un tradicionālās amatu prasmes 

Dvinas/Daugavas ielejas teritorijā”.  

Sākot ar 2020. gada janvāri, ekspedīcijas dalībnieki, kuru vidū bija muzeju darbinieki 

un projekta zinātniski pētnieciskā darba eksperti, devās izbraukumos uz Daugavpils 

novada Naujenes, Kalupes, Vaboles, Līksnas, Nīcgales, Višķu un Kalkūnes 

pagastiem. Ekspedīcijas laikā tika apzināti 28 teicēji, veikti mutvārdu dzīvesstāstu 

ieraksti, ģimenes arhīvu pētniecība, priekšmetu fotofiksācija un eksponātu vākšana. 

Ekspedīcijas gaita tiks atspoguļota topošajā rakstu krājumā  un rezultāti  prezentēti 

projekta noslēguma seminārā. 

Nozīmīgākās zinātniski - pētnieciskā darba tēmas: 

1. M. Kampāne. Senās amatu prasmes Dvinas/Daugavas ielejas teritorijā; 

2. I. Jātniece, D. Alužāne . Dvinas/Daugavas ielejas iedzīvotāju tradicionālās 

amatu prasmes. 

3. I. Zeile. Daugavas ielejas iedzīvotāju nemateriālais mantojums.   

 

Muzeja apmeklētāju dinamika 

http://www.artsteps.com/
https://www.artsteps.com/view/5fd7473c26a236734999b17c?fbclid=IwAR2dZALn2wD3jzNXCEKFwJpqnBmIdxfOSV9FTWqwhdikStaX8C8PcgMW56E
https://www.daugavpilsnovads.lv/ziemassvetku-un-jaungada-atklatnu-virtuala-izstade-no-naujenes-novadpetniecibas-muzeja-krajuma/
https://www.daugavpilsnovads.lv/ziemassvetku-un-jaungada-atklatnu-virtuala-izstade-no-naujenes-novadpetniecibas-muzeja-krajuma/
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Apmeklētāju veidi 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Apmeklējumu skaits kopā 6167 3529 

 

8774 5633 7563 6032 3212 

Individuālie 600 236 3800 1359 624 673 1219 

Apmeklētāji grupās 5567 2244 4974 3315 6939 4856 1937 

Skolēni grupās 1500 1049 1560 830 1378 1472 177 

Ārzemnieki grupās 206 120 480 185 99 384 46 

Muzeja darbinieku  

novadīto ekskursiju skaits 

113 139 174 115 181 180 119 

 

       Pārskata periodā turpinājās starptautiskā sadarbība ar Nacionālo Polockas 

kultūrvēstures muzeju – rezervātu un zinātniski pētniecisko institūciju „Braslavas 

muzeju apvienība” (Baltkrievija). Turpinājās darbs pie projekta “Dvinas/Daugavas 

ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un 

nodošana nākamajai paaudzei”. 2020. gada aizsākās muzeja sadarbība ar Vācijas 

Osnabrikas novada biedrību "Trīs pakāpieni".  

 

Pasākumi, lekcijas, muzejpedagoģiskās nodarbības 

   Projekta  ENI - LLB -1-216 “Seno amatu jaunā dzīve” ietvaros Daugavpils novada 

iedzīvotājiem tika radīta bezmaksas iespēja dažādā veidā iepazīt un apgūt senās amatu 

prasmes. Tika izstrādāta  muzejpedagoģiskā programma „Tradicionālās amatu pras-

mes Latgales zemnieku sētā”, kuru apmeklēja 150 skolēni. Pirmskolas un sākumsko-

las skolēniem tika izstrādāta darba burtnīca, kura tiešsaistē ir pieejama muzeja mājas 

lapā interneta vietnē www.naujenesmuzejs.lv  un iekārtots stūrītis radošajām aktivitā-

tēm.  

   No 2020. gada 26. oktobra līdz 1. novembrim Poozerjes tradicionālās aušanas 

muzejā Polockā (Baltkrievija) tika organizēta izglītojoša programma “Amatnieku 

universitāte. Muzejs nodrošināja iespēju dalībniekiem no Latvijas noklausīties  

lekcijas un  piedalīties meistarklasēs tiešsaistē, sagatavojot pasākuma “Amatnieku 

universitāte” video maratonu, kurš pieejams jebkuram interesentam sociālajos 

tīklos: www.facebook.com  un  https://vk.com/ 

 

 

KULTŪRIZGLĪTĪBA DAUGAVPILS NOVADĀ 

 

     ŠPOĢU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS DARBĪBA  

 

   2020. gadā Špoģu Mūzikas un mākslas skola tika akreditēta uz sešiem gadiem, 

sasniedzot labus vērtējumus visos kritērijos. Skolas darbu vērtēja akreditācijas 

komisija, kuras sastāvā bija nozares speciālisti no Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijas, Pāvula Jurjāna Mūzikas skolas  un Rēzeknes Mākslas un dizaina 

vidusskolas. 

http://www.naujenesmuzejs.lv/
http://www.facebook.com/
https://vk.com/
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2020. gadā skolā mācījās 180 skolēni. Skola savu darbību organizē Špoģos un mācību 

punktos Kalupē, Vabolē un Kalkūnē. 2020. gadā skolu absolvēja 10 audzēkņi (3 

mākslā, 1 klavierspēlē, 3 vokālā mūzikā  un 3 kokles spēlē). 

 

Pasākumu organizēšana un dalība konkursos 

2020. gadā skola organizēja Mākslas konkursu Latgales un Vidzemes reģionu mākslas 

skolām “Flora un fauna”, tajā  piedalījās 195 dalībnieki no 14 skolām, kā arī skolēni 

no Šarkavščinas bērnu mākslas skolas (Baltkrievija) un Zarasu Mākslas skolas 

(Lietuva).  

https://www.daugavpilsnovads.lv/flora-un-fauna-jauniesu-raditajos-terpos/  

 

  
Mākslas konkurss “Flora un fauna” 

             

Dalība mūzikas un mākslas konkursos un festivālos: 

- Mākslas konkursā LIDICE 2020 (Latvijas kārta, Rīgā) - Aleksandra Borisova, 

Jura Suveizda, Markusa Samoilova, Jekaterinas Laskinas mākslas darbi tika izvir-

zīti dalībai konkursa noslēguma izstādē Čehijā; 

- X Terēzes Brokas jauno dziedātāju konkursā Staņislava Broka Daugavpils Mūzi-

kas vidusskolā – Niks Gordijenko – 1.vieta; https://www.daugavpilsno-

vads.lv/spogu-muzikas-un-makslas-skolas-audzekni-uzstajas-x-terezes-brokas-

jauno-dziedataju-konkursa/  

- Akordeona spēles audzēkņu Valsts konkursa II kārtā Staņislava Broka Daugavpils 

Mūzikas vidusskolā – Rolands Kļavinskis – 1.vieta, Daniels Bitenieks – 2.vieta, 

Deniss Petrovs, Dmitrijs Ciunelis, Anastasija Svirska, Matīss Sarkanis, Amanda 

Aleksejeva, Rinalds Simanovičs –   3.vietas; 

- Starptautiskajā instrumentālās mūzikas konkursā “K solncu”  Braslavā (Baltkrie-

vija) – Akordeonistu kvartets – 3.vieta; 

- Akordeona spēles programmas audzēkņu Valsts konkursa III kārtā (finālā) Ul-

brokā – Rolands Kļavinskis – 1.vieta, Daniels Bitenieks – 3.vieta; 

- II Starptautiskajā akordeona mūzikas izpildītāju solistu un kolektīvās muzicēšanas 

konkursā Kokneses Mūzikas skolā – Akordeonistu kvartets – 1.vieta, Anastasija 

Svirska – 2.vieta, Matīss Sarkanis – 3.vieta; 

https://www.daugavpilsnovads.lv/flora-un-fauna-jauniesu-raditajos-terpos/
https://www.daugavpilsnovads.lv/spogu-muzikas-un-makslas-skolas-audzekni-uzstajas-x-terezes-brokas-jauno-dziedataju-konkursa/
https://www.daugavpilsnovads.lv/spogu-muzikas-un-makslas-skolas-audzekni-uzstajas-x-terezes-brokas-jauno-dziedataju-konkursa/
https://www.daugavpilsnovads.lv/spogu-muzikas-un-makslas-skolas-audzekni-uzstajas-x-terezes-brokas-jauno-dziedataju-konkursa/
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- V Starptautiskajā Veronikas Vitaites klavierspēles ansambļu konkursā Utenas 

Mūzikas skolā (Lietuva) – klavieru duets Zane Ozoliņa, Regīna Antāne – diplo-

mandi; 

- Vidzemes un Dienvidlatgales reģionu kokļu mūzikas koncertā Saulkrastos; 

- Festivālā Vispārējās klavierēs Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā; 

- V Latgales reģiona jauno pianistu festivālā Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 

vidusskolā; 

-  Reģionālajā konkursā mūzikas literatūrā “Emīlam Dārziņam – 145” Staņislava 

Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā; 

- III Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā “Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu 

minot” par tēmu “Lauku sētas aina”, Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolā; 

- Hansa Kristiāna Andersena mākslas darbu konkursā “Papīrpasakas”, ko organi-

zēja  Dānijas Kultūras institūts Igaunijā, Latvijā un Lietuvā sadarbībā ar Izglītības 

un zinātnes ministriju; 

- Vizuāli plastiskās mākslas Valsts konkursa II kārtā Latvijas Nacionālā kultūras 

centrā; https://www.daugavpilsnovads.lv/spogu-muzikas-un-makslas-skolai-pa-

nakumi-valsts-konkursa/  

- VII Starptautiskajā bērnu zīmējumu konkursā “Дружат дети на планете” Bērnu 

un jauniešu mākslas jaunrades nacionālajā centrā (Baltkrievijas Republikas Izglī-

tības ministrija), Minskā  (Baltkrievija) – Justīne Abarone – 1.vieta, Viktorija 

Davidoviča, Vanessa Kļemšenkova, Daniels Bitenieks – diplomandi;  

https://www.daugavpilsnovads.lv/vii-starptautiskais-vizualas-makslas-konkurss-

pasaules-berni-draudzejas-baltkrievija/  

- Vizuāli plastiskās mākslas programmas Valsts konkursā finālā Rīgā – Jekaterina 

Laskina – 2.vieta; 

- III Starptautiskajā akordeonistu konkursā, Viļņas Jaunā mūzikas skolā (Lietuva) 

– Rolands Kļavinskis – 1.vieta; https://www.daugavpilsnovads.lv/pirma-vieta-iii-

starptautiskaja-akordeonistu-virtualaja-konkursa/  

- Latvijas izglītības iestāžu stikla mākslas konkursā – izstādē “Dainu tēvam Krišjā-

nim Baronam – 185”,  Krišjāņa Barona Muzejā, Rīgā – Angelīna Gatiņa – 3.vieta; 

- XIII jauno akordeonistu-bajānistu konkursā  Korosteņā  (Ukraina) – Rolands Kļa-

vinskis – 1.vieta; 

- V Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vo-

kālās un vizuālās mākslas konkursā “Skani, tēvu zeme!”  Ilūkstes Mūzikas un 

mākslas skolā – Maksims Petrovs, Māra Kārkliņa – 1.vietas, Darja Adahovska, 

Aleksandrs Bitenieks – 2.vietas,  Katrīna Ašķeļaņeca, Emīls Gadzāns – 3.vietas; 

- Starptautiskajā izpildītājmākslinieku konkursā Music Box (Lielbritānija) – Ro-

lands Kļavinskis – 2. prēmijas laureāts un virzīts uz konkursa finālu. 

https://www.daugavpilsnovads.lv/rolanda-klavinska-uzvara-konkursa-finala-mu-

sic-box-lielbritanija/ ; 

- XIII Starptautiskajā bajānistu-akordeonistu konkursā „VIZERUNKI PRIKAR-

PATJA”, Drogobičā (Ukraina) – Rolands Kļavinskis – 1.vieta; 

- IV Starptautiskajā gleznošanas konkursā ”Vilnis Lielupē” Salgales Mūzikas un 

mākslas skolā; 

https://www.daugavpilsnovads.lv/spogu-muzikas-un-makslas-skolai-panakumi-valsts-konkursa/
https://www.daugavpilsnovads.lv/spogu-muzikas-un-makslas-skolai-panakumi-valsts-konkursa/
https://www.daugavpilsnovads.lv/vii-starptautiskais-vizualas-makslas-konkurss-pasaules-berni-draudzejas-baltkrievija/
https://www.daugavpilsnovads.lv/vii-starptautiskais-vizualas-makslas-konkurss-pasaules-berni-draudzejas-baltkrievija/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pirma-vieta-iii-starptautiskaja-akordeonistu-virtualaja-konkursa/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pirma-vieta-iii-starptautiskaja-akordeonistu-virtualaja-konkursa/
https://www.daugavpilsnovads.lv/rolanda-klavinska-uzvara-konkursa-finala-music-box-lielbritanija/
https://www.daugavpilsnovads.lv/rolanda-klavinska-uzvara-konkursa-finala-music-box-lielbritanija/
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- Starptautiskajā izpildītājmākslinieku konkursā Music Box (Lielbritānija) finālā 

(organizatori: starptautiskais izpildītājmākslinieku producētāju centrs Fiestalonia 

International (Lielbritānija) un vadošākais Starptautisko konkursu organizētājs Ei-

ropā Fiestalonia Milenio (Spānija) –  Rolands Kļavinskis – 1.vieta. 

 

  

Vidzemes un Dienvidlatgales reģionu   

kokļu mūzikas koncertā  

 Konkurss “No baroka līdz rokam” 

Latgales novadu kārta, Rēzekne 

 

Skolas instrumentālās mūzikas studijas “Lauku studija” darbība 

 

2020. gadā studijas vokāli instrumentālās grupas piedalījās vairākos kultūras 

pasākumos un koncertos: 

- Daugavpils novada konkursā “No baroka līdz rokam” Daugavpils novada kārtā – 

grupa “Bulta” – 1. vieta; https://edu.daugavpilsnovads.lv/konkursa-no-baroka-

lidz-rokam-lidz-rokam-noskaidroja-labakos-kolektivus/  

- Daugavpils novada konkursā “No baroka līdz rokam” Latgales novadu kārtā – 

grupa “Bulta” – I pakāpe, izvirzīta dalībai XII Latvijas Skolu jauniešu dziesmu un 

deju svētkos; 

- Daugavpils novada jauniešu talantu konkursā “Zibsnis” KC “Vārpa” – vokāli ins-

trumentālās grupas  – “OUTTCORE”, “Rockstorm”; 

- Sieviešu dienai veltītā koncerta “No visas sirds” organizētāji Višķu pagasta sa-

biedriskajā centrā – vokāli instrumentālās grupas  – “OUTTCORE”, “Rockstorm”, 

“Bulta”,  “Navigator”; 

- Koncertā Zinību dienai 1. septembrī  Špoģu vidusskolā. 

- “Lauku studija” 2020.gadā saņēma finansējumu kvalitatīvas mūzikas apskaņoša-

nas tehniska  aprīkojumu iegādei Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-

2020. gadam pasākuma  “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta 

vietējā attīstība)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratē-

ģiju”, rīcībā 2.1. “Atbalsts iniciatīvām, kuras vērstas uz efektīvu un ilgtspējīgu 

dabas un kultūras resursu izmantošanu lauku sabiedrības dzīves standartu paaug-

stināšanai” projekta “Kvalitatīvas apskaņošanas aparatūras iegādes II kārta” ietva-

ros.https://www.daugavpilsnovads.lv/biedriba-lauku-studija-realizeja-projektu-

kvalitativas-apskanosanas-aparaturas-iegades-ii-karta/  

 

https://edu.daugavpilsnovads.lv/konkursa-no-baroka-lidz-rokam-lidz-rokam-noskaidroja-labakos-kolektivus/
https://edu.daugavpilsnovads.lv/konkursa-no-baroka-lidz-rokam-lidz-rokam-noskaidroja-labakos-kolektivus/
https://www.daugavpilsnovads.lv/biedriba-lauku-studija-realizeja-projektu-kvalitativas-apskanosanas-aparaturas-iegades-ii-karta/
https://www.daugavpilsnovads.lv/biedriba-lauku-studija-realizeja-projektu-kvalitativas-apskanosanas-aparaturas-iegades-ii-karta/
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Skolas Tautas lietišķās mākslas studijas “Pūpoli” darbība 

2020. gadā studija piedalījās pasākumos: 

- virtuālā izstādē Latvijas Nacionālā kultūras centrā; 

- starptautiskajā izstādē “Puzuri un pinumi” Jelgavā; 

- Mākslas akcijā “Satiec savu meistaru” Špoģos, Naujenē un Ambeļos. 

 

Materiāli - tehniskās bāzes uzlabošana 

2020. gadā iegādāti: 

- koncertkokle ar slēdžiem Kokles spēles programmas mācību procesa nodrošinā-

jumam; 

- 2 portatīvie datori un projektors (ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu) Vizuāli 

plastiskās mākslas programmas un skolas darba nodrošināšanai; 

- plaukti, skolotāju galdi, skolēnu galdi un krēsli skolas mācību klasēm Kalupes 

un Kalkūnes mācību punktos; 

- digitālas klavieres Nord Stage 3 Compact muzikālas studijas darba nodrošināju-

mam; 

- stacionārais dators skolas lietvedības darba nodrošinājumam.    

 

NAUJENES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS DARBĪBA                          

2020. mācību gadā skolas audzēkņu skaits - 148, t.s. 118 – mūzika, 30 – māksla. 

2019./2020.. mācību gadā  skolu absolvēja  13  audzēkņi, t.sk. (11– mūzika, 2 – 

māksla). 

 

Pasākumu organizēšana un dalība konkursos 

- IV Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss “Naujene 

Wind”. Konkurss norisinājās 27.-28. februārī Daugavpils Universitātes 

koncertzālē. Dalībai bija pieteikušies 225 dalībnieki no 6 valstīm – Baltkrievijas, 

Krievijas, Igaunijas, Polijas, Lietuvas un Latvijas. Latviju pārstāvēja 147 

dalībnieki no Latvijas mūzikas un mākslas skolām. 

 

 
III Starptautiskais pūšaminstrumentu 

spēles jauno izpildītāju konkurss 

“Naujene Wind”  
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27. februārī  konkursa programmā notika Naujenes Mūzikas un mākslas skolas Pūtēju 

orķestra  koncerts.  

- Naujenes Mūzikas un mākslas skolas Akordeonistu orķestra 25 gadu jubile-

jas koncerts 

25.09.2020., Daugavpils novada KC «Vārpa» 

  

 

 

Audzēkņu un kolektīvu dalība citu iestāžu organizētos pasākumos, festivālos, 

konkursos, valsts konkursos (2019./2020.m.g.): 

 

- V Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu 

vizuālās mākslas konkurss «Skani, mana tēvu zeme!», 01.11.2019 

Rezultāti:  

Sandra Minova – Diploms par iegūto III vietu /grafika-zīmēšana/, 

Sintija Derjabo – Diploms par iegūto II vietu /grafika-zīmēšana/, 

Timurs Lapkovskis - Diploms par iegūto I vietu /grafika-zīmēšana/, 

Atzinības par dalību konkursa saņēma skolas audzēkni: Martins Gaščuks, Amanda 

Ļaha, Adriāna Aizbalte, Solvita Bizņa, Arina Rudņeva, Darja Borovika, Erita 

Litvinska, Karīna Kuļikova, Deniss Prokofjevs, Alīna Boliņa. 

 

-Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības 

programmas Taustiņinstrumentu spēle- Akordeona spēle audzēkņu Valsts 

konkursa II kārta  

Daugavpils reģionā, 22.-23.01.2020, Daugavpils  

Rezultāti:  

Evelīna Aļošina (skolotāja S. Vasiļjeva) – Diploms par iegūtu III vietu, 

Arīna Mikulāne (skolotājs G. Kagans) - Diploms par iegūtu II vietu, 

Jana Kovaļevska (skolotāja A. Grigorjeva) - Atzinība par veiksmīgu piedalīšanos, 

Veronika Panovska (skolotāja T. Jukuma) – Atzinība par veiksmīgu piedalīšanos, 

Eriks Lapkovskis (skolotāja T. Jukuma) - Pateicība par piedalīšanos, 

Elizabete Siņeviča (skolotāja T. Jukuma) - Diploms par iegūtu III vietu, 

Diāna Siņeviča (skolotāja T. Jukuma) - Diploms par iegūtu II vietu, 

Arīna Mikulāne un Diāna Siņeviča   izvirzīti dalībai konkursa III kārtā Rīgā. 

 

-Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju 

konkurss,  

veltīts Ludviga  Bēthovena 250 gadu jubilejai (23.-26.01.2020, Rīga ) 
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Rezultāti:  

Nellija Zubova (4.klase, baritona saksofons) – III vieta, 84 punkti, 

Ričards Kokins (6.klase, alta saksofons)–III vieta, 81 punkts. 

-IV Starptautiskais bērnu daiļrades konkurss «Pie saules» 2020 

(Braslava, Baltkrievija, 24.01.2020.) 

Rezultāti:  

Instrumentālais ansamblis Tatjanas Jukumas vadībā – I kārtas Diploms, 

IP Pūšaminstrumentu spēles audzēkņi-  

Ričards Kokins (solists, alta saksofons) – GRAND Prix balva (skolotājs  A.Ivanovs) 

Nellija Zubova (soliste, baritona saksofons) – I kārtas Diploms (skolotājs  A.Ivanovs) 

Anastasija Nikitina (soliste, eifonija spēle) – Diploms par dalību konkursā (skolotājs 

A.Petrovs) 

Vadims Matuļs (solists, eifonija spēle) - Diploms par dalību konkursā (skolotājs 

A.Petrovs) 

IP Akordeona spēles audzēkne Arīna Mikulāne,soliste – I kārtas Diploms. 

 

 
       

-Netradicionālās modes skate-konkurss «FLORA UN FAUNA» 

(31.01.2020, Špoģu Mūzikas un mākslas skola) 

Rezultāti:  

Konkursā piedalījās skolas IP Vizuāli plastiskās mākslas audzēkņi, skolotāji Anita 

Jasinska un Egons Kivkucāns. Audzēkņu veidotās kolekcijas «Puķes», «Paspīdēsim» 

un «Puķe starp kaktusiem» saņēma skates-konkursa Pateicības rakstus. 

 

       
-48.Starptautaiskāis bērnu mākslas izstāde-konkurss «LIDICE 2020» 

 Naujenes Mūzikas un mākslas skolas IP Vizuāli plastiskās mākslas audzēkne Sintija 

Derjabo (skolotāja Anita Jasinska) kļuva par konkursa Latvijas kārtas laureāti. Sintijas 

Derjabo darbs tika izvirzīts apbalvošanai konkursam «LIDICE 2020» Čehijas 

Republikā. 
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-Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības 

programmas Taustiņinstrumentu spēle- Akordeona spēle audzēkņu valsts 

konkursa 

FINĀLS (12.02.2020., Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola) 

Rezultāti:  

IP Akordeona spēle  2.klases audzēkne Arīna Mikulāne (skolotājs Giršs Kagans) –                                                                                                                 

Diploms par III vietu. 

-Atklāts starptautiskais ansambļu kolektīvu konkurss «Sozvučie» (12.02.2020., 

Lepeļa pilsētā, Baltkrievijā)  

Rezultāti:  

Piedalījās skolas Instrumentālais ansamblis Tatjanas Jukumas vadībā - konkursa 

laureāts, Diploms par I vietu. 

 
   

-III Starptautiskais instrumentālās kamermūzikas mūzikas konkurss 

«MUSICA BRILLANTE» (23.02.2020. Viļņa, Lietuva) 

Rezultāti:  

Instrumentālais ansamblis piedalījās GALA koncertā III Starptautiskā instrumentālā 

kamermūzikas konkursa  «MUSICA BRILLANTE» ietvaros.  

 

 
 

-Koncerts «Bravo-bravissimo», noslēdzot XXV Latvijas mūzikas skolu 

pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursu, 01.03.2020, Rīga 

Rezultāti:  

konkursa noslēguma koncertā piedalījās izglītības programmas Saksofona spēle 

audzēknis Ričards Kokins (alta saksofons), kurš tika apbalvots ar Diplomu par 

konkursā iegūtu III vietu.  

 

-V Latgales jauno lociņinstrumentālistu konkurss «Pavasara stīgas», 

04.03.2020., Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskola. 
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Rezultāti:  

soliste Sintija Derjabo (IP Vijoles spēle) – Atzinība par veiksmīgu piedalīšanos 

konkursā, pedagogs Nikolajs Sļusars,  

soliste Margarita Laitāne (IP Kontrabasa spēle) – Pateicība par piedalīšanos konkursā, 

pedagogs Nikolajs Sļusars, 

soliste Darja Ignatāne (IP Kontrabasa spēle) – Pateicība par piedalīšanos konkursā, 

pedagogs Nikolajs Sļusars. 

-V Latgales reģiona jauno pianistu festivāls, 11.03.2020. Staņislava Broka 

Daugavpils Mūzikas vidusskola) 

Rezultāti:  piedalījās 1.klases audzēkne Elizabete Kurpniece, skolotāja Valentīna 

Bagirjane. 

 

-Vizuālās mākslas darbu izstāde «Augšdaugava», 11.06.2020., Daugavpils, 

rīkotājs Daugavpils novada kultūras pārvalde 

Rezultāti:  

Piedalījās Naujenes Mūzikas un mākslas skolas izglītības programmas «Vizuāli 

plastiskā māksla» audzēkņi: Aleksandra Solima, Sandra Minova, Arīna Rudņeva, 

Alīna Boliņa, Austra Suseja, Katrīna Kuļikova, Milana Siņicina, Meldra Kokina, 

Timurs Lapkovskis, Sintija Derjabo.  

Plenēra dalībnieki saņēma Kultūras pārvaldes  Pateicības rakstus par dalību izstādē, 

astoņu interesantāko darbu autori saņēma  vērtīgas balvas. Skolotāja Anita Jasinska 

saņēma Pateicību par radošo ieguldījumu bērnu vizuālās mākslas spēju attīstībā un 

motivēšanu dalībai izstādē. 

 
 

-Zīmējumu konkurss «SIBIRIJAS BĒRNI 1941/1949».  2020.gada jūnijs, Rīga, 

Fonds «Sibīrijas bērni». 

Rezultāti:  

Audzēkne Aleksandra Solima  - trešā  vieta, balvu 14. jūnijā Rīgas pilī pasniedza 

Valsts prezidents Egils Levits un konkursa žūrijas pārstāve Regīna Deičmane.  
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- Valsts konkurss Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības 

programmu audzēkņiem, tēma „Tēls. Telpa. Scenogrāfija.”, rīko Latvijas 

Nacionālais kultūras centrs. 

Rezultāti: IP Vizuāli plastiskā māksla audzēkņi Erita Litvinska, (iegūti 57 punkti) 

un Solvita Bizņa, (iegūti 62 punkti), skolotāja Anita  Jasinska.   

-Starptautiskais Jauniešu Pūtēju Orķestris «WERSALINKA»,  2020.gada 

vasara “WERSALINKA” ir starptautiskais jauniešu pūtēju orķestris, kurš apvieno 

jaunos mūziķus no Polijas, Igaunijas, Baltkrievijas, Lietuvas un Latvijas. Naujenes 

MMS Pūtēju orķestris  projektā piedalās 3. gadu. Šogad  projekts  notika attālināti.  

 

 
 

-Baltijas džeza festivāls «Škiuņa džezs»,  25.-29.08.2020. Rēzeknes novads 

28. augustā Naujenes Mūzikas un mākslas skolas Pūtēju orķestra bigbends piedalījās 

festivālā un  sniedza koncertu festivāla dalībniekiem un skatītājiem. 

-V Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu 

vizuālās mākslas konkurss «Skani, mana tēvu zeme!», tēma: Latvijas meži, daba 

un fauna, 20.11.2020, attālināti.  

-Sintija Derjabo, skolotāja Anita Jasinska – 1. vieta, 

-Martins Gaščuks, skolotāja Anita Jasinska  – 1. vieta, 

-Alise Aizbalte , skolotāja Anita Jasinska – 2. vieta, 

-Arina Rudņeva, skolotāja Anita Jasinska – 3. vieta,  

-Aleksandra Solima, skolotāja Anita Jasinska– Atzinība, 

-Arina Simanoviča, skolotāja Anita Jasinska – Atzinība, 

-Erita Litvinska, skolotāja Anita Jasinska – Atzinība, 

-Meldra Kokina, skolotāja Anita Jasinska -Atzinība. 
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                                              Sintija Derjabo “Melnbalta ainava” 

 

              Alise Aizbalte “Skats no vecmāmiņas mājas”     

 

-Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes plakātu konkurss “Drošības aleja”, 

2020. gada novembris. 

Alise Aizbalte, 7 gadi, skolotāja Anita Jasinska,  uzvarēja Valsts policijas Latgales 

reģiona pārvaldes rīkotajā plakātu konkursā “Drošības aleja”. 

 

 

 

-Zīmējumu konkurss «Zoo pasaka», 20.12.-29.12.2020, Daugavpils 

Audzēkņi Erita Litvinska, Alīna Boliņa,  skolotājs  Egons Kivkucāns – balvas 

konkursa nominācijās. 
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Naujenes Mūzikas un mākslas skolas organizētie pasākumi: 

 

-Naujenes MMS Klavierspēles nodaļas koncerts «Pirmais pavasara zieds», 

09.03.2020, Naujenes MMS. 

 
 

-2020. gada Naujenes Mūzikas un mākslas skolas IZLAIDUMS 

11.06.2020, Naujenes pagasta Jauniešu centrā. 

 

    
 

-Zinību dienai veltīts koncerts 

01.09.2020, Naujenes pagasta Jauniešu centrā. 

                     
   

Naujenes MMS amatiermākslas kolektīvi: 

-Naujenes Akordeonistu orķestris – 25 dalībnieki, vadītāja T. Jukuma, 
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-Naujenes Pūšamo instrumentu orķestris  – 34 dalībnieki, vadītājs J. Grinberts, 

-Naujenes Instrumentālais ansamblis – 11 dalībnieki, vadītājs  G. Kagans,  

-Interešu izglītības pulciņš – Pūšamo instrumentu orķestris – 21 dalībnieks, vadītājs 

A. Ivanovs. 

 

 

Sagatavoja Kultūras pārvaldes vadītāja   

I. Mukāne,  654 76832 

 

 

 

 

 

 

 


