
Daugavpils novada svētki „Gadsimtu gaismā” 

 

Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „TAKA” piedāvā  

Daugavpils  novada apceļošanas spēli http://www.novadadienas.lv/ 

Dalībnieku reģistrācija plkst. 10.30 – 11.00. 

Starts tiks dots plkst. 11.30 Finišs plkst. 15.30. 

Reģistrācijas, starta un finiša vieta: Naujenes pagasta Juzefovas Muižas parka stāvlaukums  

 

Parka teritorija 

14:00 - 16:00 Pagastu tradīcijas. Daugavpils novada  pagastu kultūras mantojuma un 

tradīciju iepazīšana 

14.00 - 18.00 
 

Ģimeņu  parks bērniem un vecākiem 

Tautas rotaļas 

Berķeneles našķi  

Senās koka apstrādes tehnikas demonstrējumi  

Minizoo „JuRita” dzīvnieku stūrītis  

Darbnīcas:  

senie mūzikas instrumenti, muižkunga zīmogi, vēdeklīši, lupatu lellītes, miera 

bumbiņas, koka magnētiņu apgleznošana, darbnīca „Izkrāso Naujeni”, hennas 

zīmējumi  

Jauniešu terase kopā ar Medumu pagasta jauniešu lielformāta dārza spēlēm 

(Projekta „Mācies. Dari. Atpūties.”, kas īstenots  Daugavpils novada projektu 

konkursa „Uzlabosim savu ikdienu!”, ietvaros) un Ričarda Petaško radošo 

darbnīcu – suvenīru izgatavošana no ekstrudētā putuplasta. 

Fotoizstāde „Populārākie apskates objekti Daugavpils novadā”.  
Fotosiena (pie ieejas parkā) 

Vēsturisko  tērpu  pielaikošanu piedāvā biedrība „BeKas” (par ziedojumiem). 

Vizināšanās  karietē. Piedāvā saimniecība „Pāvlilijas”, EUR 5,00 par 

braucienu  

Grāmatu plaukts „Lasītājs dāvina lasītājam”. Aicinām uz grāmatu maiņu! 

Atnes izlasīto – vietā paņem nelasīto! 

13:00 - 16:00 

Latgales plānošanas reģiona  remigrācijas koordinatora informatīvā telts. 

Konsultācijas par iespējām dzīvot Latgalē, par atgriešanās grantu. Aktivitātes 

bērniem un jauniešiem – krustvārdu mīklas, zīmējumu krāsošana, video 

apsveikumu filmēšana. Cukurvates pagatavošanas meistarklase un garšošana 

18:00 - 22:00 Juzefovas gaismas takas.  Aicinām vērot  mākslinieka Valda Grebeža  un 

Špoģu  Mūzikas un mākslas skolas veidotos gaismas objektus parka vidē 

14:00 - 19:00 Pārrobežu sadarbības programmas projekta  (LLB-1-216)  

„Amatnieku pilsētiņa” darbnīcas: 

Apaļo lupatu tepiķīšu tamborēšanas darbnīca  (Naujenes Novadpētniecības 

muzejs), 

Salmu rotaļļietu darbnīca („Braslavas rajona muzeju asociācija”, Baltkrievija), 

Jostiņu aušanas darbnīca (Poozerijas tradicionālās aušanas muzejs, Polocka, 

Baltkrievija) 

 

Stadiona  teritorija 

13.00 - 20.00 Meistaru dārzs.  Amatnieku, ražotāju un izdevēju tirdziņš 

Amata meistaru rokām izloloti un ar mīlestību pagatavoti lauku labumi, 

visdažādākie konditorejas izstrādājumi, mājas kūkas, mājas saldējums, dažādu 

http://www.novadadienas.lv/


garšu medus, koka izstrādājumi, smalki rokdarbi, apģērbi, rotas lietas no 

Daugavpils novada, kā arī no Balviem, Skrīveriem, Ilūkstes, Jaunjelgavas, 

Engures, Jūrmalas, Stopiņiem, Aizkraukles, Preiļiem, Krustpils, Rīgas, 

Paņevežas (Lietuva).  

Svaigie sieri, alus, gaļas kūpinājumi, dabīgie vīni un mājās cepta maize no visas 

Latgales, kūpinātas zivis no Kurzemes.  

Iespēja iegādāties dāvanas - katra darināta individuāli un daudzas nopērkamas 

tikai vienā eksemplārā 

14.00 – 16.00 Sporta aktivitātes. Svarbumbas celšana, loka šaušana, bērnu velotrase, dārza 

spēles 

15.00 – 15.30 Velotriāla šovs.  Piedāvā triāla kluba „Karters” 

16.30 – 17.10 Suņu paraugdemonstrējumi kopā ar Latgales Reģionālo Dzīvnieku Mīļotāju 

Centru 

 

Naujenes Novadpētniecības muzejs 

12.00-18.00  Izstāde „Senās prasmes fotogrāfijās” 

Muzeja bezmaksas apmeklējums: mākslas ekspozīcija „Latgales parīziete 

Valentīna Zeile”, atklāto mākslas priekšmetu krājums „Valentīnas Zeiles 

darbnīca” ar biogrāfisko izstādi, dabas ekspozīcija „SirdsDaugava”, vēstures 

ekspozīcija „Poļu kultūras mantojums Daugavpils novadā”, etnogrāfijas 

ekspozīcijas „Turīga zemnieka istaba” un „Skovorda, ļižeika, kačerāgs i citi 

štrumenti”, kā arī jaunākās izstādes „Naujenes pagasta vēsture”, „Senās amatu 

prasmes fotogrāfijās” un „Šūsim pašas!”. 

Apmeklētāji varēs izmantot iespēju doties ekskursijā pa muzeju gida pavadībā.  

Pulcēšanās muzeja Dabas informācijas centrā plkst. 13.00 un 17.00 (ekskursijas 

latviešu valodā) un plkst. 15.00 (ekskursija krievu valodā) 

14.00-15.00 Skaļā lasīšana bērniem un jauniešiem ar Latvijas Nacionālās Skaļās lasīšana 

čempioni Innu Ivanovu (Naujenes pagasts) 

15.00-17.00 Veselīga dzīvesveida nodarbība ar Inesi Ināru Ziņģīti  

 

Muižas staļļa teritorija  
Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” tekstīliju izstāde 

Muižas staļļa kafejnīcu piedāvā kafejnīca „Baltais krogs” un mājas vīnu marka “Sēlijas vīni” 

14.00 Anna Sintija Ivanovas dzeja multimediālā vidē 

14.30 Iluzionists Andris Motivāns 

15:00 Spēlfilmas „Rūdolfa mantojums” brīvdabas  izrāde. 

Režisors Jānis Streičs, galvenajās lomās Romualds Ancāns, Rēzija Kalniņa un 

Artūrs Skrastiņš. Filma veidota pēc rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa darbu 

motīviem. Tā ataino latviešu zemnieku dzīvi 20. gadsimta sākumā  

16:40 Daugavpils novada videostāsts  

17.00 Iluzionists Andris Motivāns 

17.30 Višķu pagasta vokālais ansamblis „Anima Corde” 

17.50 Naujenes Kultūras centra folkloras kopa „Rūžeņa” 

18.10 Rēzeknes Nacionālo biedrību Kultūras nama koris „Jutrzenka” 

 

Skatuve parkā  
15.00 Daugavpils novada skolu jaunatnes koncerts.  

Piedalās: Lāču pamatskolas vokālais ansamblis, Lāču pamatskolas 5. – 9. klašu 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Romualds_Anc%C4%81ns
https://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%93zija_Kalni%C5%86a
https://lv.wikipedia.org/wiki/Art%C5%ABrs_Skrasti%C5%86%C5%A1
https://lv.wikipedia.org/wiki/R%C5%ABdolfs_Blaumanis


tautas deju kolektīvs, Vaboles vidusskolas 10. – 12. klašu tautas deju kolektīvs 

„Aisma”, Medumu pamatskolas marionešu teātris 

16.05 Daugavpils novada apceļošanas spēles dalībnieku apbalvošana 

16.20 Solistes Zita Barševska, Olga Pankova, Elizabete Poddubnova 

Daugavpils Krievu Kultūras centra deju ansamblis „Uzori” 

17.00 Solists Sergejs Pimenovs 

17.20 Rēzeknes Nacionālo biedrību Kultūras nama koris „Jutrzenka” 

17.40 Braslavas (Baltkrievija) tautas teātris „Pokers” 

18.00 Daugavpils novada Kultūras centra „Vārpa” folkloras kopa „Dyrbyni” un 

Naujenes Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs „Dveina” 

18.15 Višķu pagasta vokālais ansamblis „Anima Corde” 

18.30 Cēsu seno deju grupa „Magnolia” krāšņos tērpos izdejo 19. gs. balles dejas 

19.00 Latvijas operetes teātra koncerts  

Skaistākās un populārākās Johana Štrausa, Franča Lehāra, Imres Kalmana 

operešu ārijas  

Solisti: Laura Purena (soprāns, Operetes teātris), Dainis Skutelis (tenors,  

Operetes teātris), Ingrida Kažemekaite (soprāns, Kauņas Muzikālais 

teātris), Andrius Apšega (baritons, Kauņas Muzikālais teātris), 

koncertmeistare Agija Ozoliņa-Kozlovska (klavieres, Operetes teātris) 

20:00 – 20:30 Ugunšovs kopā ar Jevģēniju Mihailovu 

20:30 – 22:00 Roka grupa „Jauda” (Līvāni). Piedāvā savu oriģinālmūziku un populārāko 

balles mūziku latviešu, angļu un krievu valodā 

 

 


