
Kultūras pasākumu plāns 

2022. gada maija mēnesim 

Datums  Laiks Norises vieta Norise, neliels 

apraksts 

Atbildīgais  

Tālr. e.pasts 

AUGŠDAUGAVAS NOVADA KULTŪRAS CENTRS “VĀRPA” 

07.05. 14.00 Augšdaugavas 

novada Kultūras 

centrs “Vārpa” 

Mini-festivāls 

“Alternatīvie lauku 

stāsti” 

I. Uškāne, 

t. 26362572 

inta.uskane@ 

augsdaugavasnovads.lv  

BEBRENES PAGASTS 

04.05. 13.00 Informācijas 

centrs “Gulbji”, 

Bebrenes pagasta 

Putnu sala 

Baltā galdauta 

svētki 
Vienosimies spēka 

dziesmās  kopā ar 

ģimenēm, 

draugiem un 

kaimiņiem. 

G. Kolosovska 

t. 29400255 

kultura@bebrene.lv 

 

BIĶERNIEKU PAGASTS 

03.05. 15.30 Biķernieku 

Kultūras nams 
Radošā darbnīca 

“Dāvana 

mammai” 
 

O. Pankova 

I. Vasiļjeva 

t.26293212 

kultura@bikerniekupag.lv 

14.05. 18.00 Biķernieku 

Kultūras nams  
Karaoke dziesmu 

vakars 
 

O. Pankova 

I. Vasiļjeva 

t. 26293212 

kultura@bikerniekupag.lv 

DVIETES PAGASTS 

04.05. 13.00 Dvietes dzirnavās Baltā galdauta 

svētki laika 

zīmju noskaņās. 

Baudīsim Dvietes 

saimnieču ceptos 

pīrāgus, dalīsimies 

ar receptēm, 

uzdziedāsim 

dziesmas pie 

kopīga svētku 

galda. 

L. Kūliņa 

t. 29224062 

kulinaliga@inbox.lv 

EGLAINES PAGASTS 

10.05. 10.00 Pie Eglaines 

pagasta ēkas 
Dalība akcijā 

“Esi sveicināta, 

Saule!” 

Sēsim 

saulespuķes un 

lasīsim dzeju 

pie Eglaines 

pagasta ēkas. 

O. Hohlova 

t. 26529290 

biblioteka@eglaine.lv 

 

ILŪKSTE 

04.05. 11.00 Ilūkstes Kultūras 

un mākslas centrs 
Svinīgais 

pasākums veltīts 

L. Šaršūne 

t. 22081816 

mailto:kultura@bebrene.lv
mailto:biblioteka@eglaine.lv


Latvijas 

Republikas 

Neatkarības 

atjaunošanas 

dienai. 

Jaunsargu 

uzņemšana un 

svētku koncerts. 

kulturas.centrs@ilukste.lv 

15.05. 10.00 Ilūkstes Kultūras 

un mākslas centrs 
Starptautiskās 

Ģimeņu dienas 

pasākums. 
Svētku koncerts. 

Kūku, toršu, 

pīrāgu 

degustācija. 

L. Šaršūne 

t. 22081816 

kulturas.centrs@ilukste.lv 

26.05. 10.00 Ilūkstes estrāde   Augšdaugavas 

novada  Lielie   

lasīšanas svētki . 

2021. gada 

lasīšanas 

veicināšanas 

akcijas “Bērnu , 

jauniešu un 

vecāku žūrijas” 

noslēguma 

pasākums. 

I. Valpētere  

t. 28603144 

novadabiblioteka@ilukste.lv 

 

KALUPES PAGASTS 

03.05. 15.00 Kalupes pagasta 

pārvaldes ēkas 

pagalmā  

Latvijas 

Republikas 

Neatkarības 

atjaunošanas 

diena “Baltā 

galdauta svētki” 
*Amatierkolektīvu 

koncerts. 

*Darbnīca: ,,Es 

mīlu tevi….” 

Sirsniņu veidošana 

no māla  

*Dziesmu 

dziedāšana 

*Labo darbu stāsti 

*Svētku mielasts  

I.Ivdra 

t. 29764597 

kultura@kalupe.lv 

 

LAUCESAS PAGASTS 

04.05.  13.00 Sabiedriskais 

centrs “Laucesa” 
Baltā galdauta 

svētki.  

Vienosimies 

kopīgā svētku 

koncertā. 

V. Kvetkovska 

t. 65471034 

kultura@laucesa.lv 

15.05. 14.00 Sabiedriskais „Katrai ģimenei V. Kvetkovska 

mailto:novadabiblioteka@ilukste.lv


centrs “Laucesa” sava saulespuķe”. 
Saulespuķu 

stādīšanas akcija.  

t. 65471034 

kultura@laucesa.lv 

LĪKSNAS PAGASTS 

05.05. 18.00 Pie Līksnas 

pagasta Kultūras 

nama 

Dalība akcijā “Esi 

sveicināta, 

Saule!” 

Pie Līksnas 

pagasta kultūras 

nama, 

amatiermākslas 

kolektīvu 

dalībnieki sēs 

“saules māju”.  

Lasīsim dzeju un   

sarunāsimies pie 

tējas tases. 

S. Giptere 

t. 26065446 

kultura@liksna.lv  

07.05. 12.00 Līksnas pagasta 

kultūras nams 
Radošā darbnīca 

“Ziedi māmiņai”. 
Tiks veidoti 

lielformāta ziedi 

no kreppapīra. 

S. Giptere 

t. 26065446 

kultura@liksna.lv  

28.05. 8.00 - 

24.00 

Līksnas Vissvētās 

Jēzus Sirds Romas 

katoļu baznīca 

“Baznīcu nakts 

2022” pasākums 

Līksnas Vissvētās 

Jēzus Sirds 

Romas katoļu 

baznīcā. 
Baznīca būs 

atvērta līdz 

pusnaktij. 

Ikvienam būs 

iespēja izbaudīt 

neogotikas 

“pērles” 

arhitektūru. Būs 

iespēja apskatīt 

unikālu sakrālā 

mantojuma 

ekspozīciju 

“Trauslās 

atmiņas”. 

 

S. Giptere 

t. 26065446 

kultura@liksna.lv  

 

 

pr. Jānis Kolns 

t. 29331054 

 

MAĻINOVAS PAGASTS 

08.05. 15.00 Maļinovas 

pagasta Saieta 

nams 

 Koncerts 

“Pasaule ir 

skaista jau tāpēc, 

ka tajā ir māte”. 

Piedalās: 

Maļinovas 

N. Davidova 

  t. 29177540 

kultura@malinova.lv 

mailto:kultura@liksna.lv
mailto:kultura@liksna.lv
mailto:kultura@liksna.lv


pagasta SN 

amatiermākslas 

kolektīvi; 

soliste Zoja 

Markelova; 

dzejniece Tamāra 

Trutko; 

Daugavpils 

Krievu Kultūras 

centra duets “ 

Resnički “; soliste 

Alina Prokofjeva. 

17.05. 15.30 Maļinovas 

pagasta Saieta 

nams 

Starptautiskās 

Ģimeņu dienas 

tikšanās. 

 Pīrāgu, toršu, 

cepumu, konfekšu 

degustācija. 

N. Davidova 

  t. 29177540 

kultura@malinova.lv 

MEDUMU PAGASTS 

04.05. 15.00 Pie Medumu 

pagasta Tautas 

nama 

Baltā galdauta 

svētki. 

Vietējo iedzīvotāju 

galdautu izstāde, 

dabas gleznas 

veidošana, ziedu 

stādīšana, cienasts.  

A. Drozdova 

t. 27095164 

tautas.nams@medumi.lv 

 

06.05. 15.00 Medumu pagasta 

bibliotēka 
Jeļenas Ondzules 

vinila plašu 

izstādes atklāšana 

“Dvēseles 

mūzika” 

Klausoties 

patafonu, būs 

iespēja apgleznot 

vinila plates arī 

izstādes 

apmeklētājiem. 

Iepriekšēja 

pieteikšanās. 

A. Drozdova 

t. 27095164 

tautas.nams@medumi.lv 

 

15.05. 14.00 Pie Medumu 

pagasta Tautas 

nama 

Ģimenes dienas 

pasākums. 

Stafetes ģimenēm. 

A. Drozdova 

t. 27095164 

tautas.nams@medumi.lv 

NAUJENES PAGASTS 

02.05.-15.05.  Naujenes tautas 

bibliotēkas 

emuārs 

E-viktorīna 

“4.maijs– 

Latvijas 

Republikas 

Neatkarības 

atjaunošanas 

diena”  

A. Soldatjonoka 

t. 65450246 

biblioteka.bernu@naujene.lv  

mailto:biblioteka.bernu@naujene.lv


02.05.-15.05.  Naujenes tautas 

bibliotēkas 

emuārs 

E-viktorīna 

“Tev svētki, 

māmiņa!”  

A. Soldatjonoka 

t. 65450246 

biblioteka.bernu@naujene.lv  

03.05. 18.00 pie Naujenes 

kultūras centra 
Naujenes saimes 

kultūrdārziņa 

“ART!” 

veidošana 
LR Neatkarības 

atjaunošanas 

dienai veltīta 

performance. 

Veidosim 

Naujenes saimes 

mazdārziņu.  

O. Kuzmina 

t. 65474268 

kultura@naujene.lv 

13.05. 18.00 Naujenes kultūras 

centrs 
Mātes dienai 

veltīts koncerts 
Uzstāsies 

Naujenes 

Kultūras centra 

bērnu vokālais 

ansamblis 

“Odziņas”. 

A. Krute 

O. Kuzmina 

t. 65474268 

kultura@naujene.lv 

PILSKALNES PAGASTS 

21.05. 

 

17.00-

19.00 

pie atpūtas mājas 

“Dubezers”, 

dabas lieguma 

“Pilskalnes 

Siguldiņa” 

teritorijā 

Tautas mākslas 

svētki “Melnā 

Kalna” svētki. 

Augšdaugavas 

novada 

amatiermākslas 

kolektīvu 

koncerts. 

E. Šapale 

t. 29264801 

evita.sapale@pilskalne.lv 

PRODES PAGASTS UN SUBATE 

04.05. 11.00 

 

Subates Tirgus 

laukums 
Svētku pasākums 

“Sējam sauli -

mieram, brīvībai 

un zaļai Latvijai!” 

Akcijas 

ietvaros”Esi 

sveicināta, Saule” 

sēsim saulespuķes 

un vienosimies 

kopējās dziesmās. 

G. Okmane 

t. 27150854 

gunta.okmane@augsdaugavasn

ovads.lv 

13.05. 18.00 Subates Tirgus 

laukums 
“Pavasara 

vakara dziesmu 

un deju ritmi” 

Subates Kultūras 

nama 

amatiermākslas 

kolektīvu un viesu 

no Asares un 

G. Okmane 

t. 27150854 

gunta.okmane@augsdaugavasn

ovads.lv 

mailto:biblioteka.bernu@naujene.lv


Rubenes koncerts. 

29.05. 17.00 Subates luterāņu 

baznīca 
Vokālās grupas 

“Putni” (Rīga) 

koncerts 

“Hildegardes 

sapņi”. Piedalās 

mācītājs Rinalds 

Grants. 

G. Okmane 

t. 27150854 

gunta.okmane@augsdaugavasn

ovads.lv 

SALIENAS PAGASTS 

03.05. 14.00 Pie Salienas 

Kultūras nama 

Baltā galdauta 

svētki. 

Saulespuķu 

stādīšana 

akcijas  
“Esi sveicināta, 

Saule!” ietvaros. 

J. Ondzule 

t. 29980399 

kultura@saliena.lv 

  J. Požarska 

t. 22481149 

biblioteka@saliena.lv 

11.05 11.00-

12.00 

Salienas pagasta 

bibliotēkā 
Diskusija ar 

pagasta 

iedzīvotājiem. 

Tēmas: 

 1)Viltus ziņas ir       

lipīgas! 

2)Uzmanīgi! 

Telefona 

krāpnieki! 

J. Požarska 

t. 22481149 

biblioteka@saliena.lv 

18.05. 13.00 Salienas Kultūras 

nams 
Senioru un 

cilvēku ar 

īpašām 

vajadzībām 

atpūtas 

pasākums „No 

visas sirds”  

J. Ondzule 

t. 29980399 

kultura@saliena.lv 

31.05. 14.30 Pie Salienas 

Kultūras nama 
Starptautiskajai 

bērnu 

aizsardzības 

dienai veltīts 

pasākums 

ģimenēm. 

Programmā:  

āra spēles un 

konkursi. 

J. Ondzule 

t. 29980399 

kultura@saliena.lv 

19.05. 11.00 Vecsalienas 

muižas pils 
Vecsalienas 

muiža - vakar, rīt 

un tagad.  
Tūrisma sezonas 

atklāšana.  

Programmā:  

āra spēles, 

meistarklases,  

ekskursija gida 

pavadībā, sarunas 

J. Keiviša 

t. 20040144  

muiza@vecsaliena.lv 

mailto:kultura@saliena.lv
mailto:biblioteka@saliena.lv


pie tējas tasītes. 

SVENTES PAGASTS 

 

15.05. 

 

14.00 Laukumā pretī 

Sventes Tautas 

namam. 

Ģimeņu svētki 

“Stipra ģimene - 

stipra Latvija”. 

Aktivitātes visai 

ģimenei, radošā 

darbnīca, cienasts. 

 

V. Petaško 

t. 28228788  

kultura@svente.lv 

ŠĒDERES PAGASTS 

15.05. 11.00 Šēderes Kultūras 

nams 
Ģimeņu dienas 

pasākums. 
Piedalās Ilūkstes 

Bērnu un jauniešu 

centra un Šēderes 

ciema bērni.  

R. Butkeviča 

t. 28302714 

ritabutkevica@inbox.lv, 

03.05. 15.00 Pie Šēderes 

Kultūras nama un 

bibliotēkas ēkas 

Dalība  akcijā 

“Esi sveicināta, 

Saule!”. 

Saulespuķu sēšana 

un Raiņa bērnu 

dzejas lasīšana 

pie 

Šēderes   Kultūras 

nama un 

bibliotēkas ēkas.  

R. Šeršņova 

t. 27857901 

rutaser@inbox.lv 

 

R. Butkeviča 

t. 28302714 

ritabutkevica@inbox.lv 

 

TABORES PAGASTS 

22.05. 13.00 Tabores pagasta 

estrāde 
Ģimenes svētki     

“Kopā jautrāk 

iet” Svētku 

koncerts ar viesu 

un pagasta 

mākslinieku 

uzstāšanos. 

Pagasta 

ģimeņu  jubilāru 

pāru sumināšana.  

Izstāde “Mūsu 

ģimeņu 

vaļasprieki” . 

M. Kuzmina 

t. 29991379 

kultura@tabore.lv 

VABOLES PAGASTS 

Maija dziedājumi un lūgšanas pie ceļmalu krustiem Vaboles pagastā kopā ar etnogrāfisko ansambli 

„Vabaļis” 

01.05. 

 

11.05. 

 

16.00 

 

16.00 

 

Sarkaņu krusts 

Orbidānu krusts 

Maijs Katoļu 

Baznīcas kalendārā 

ir Svētās Jaunavas 

Marijas mēnesis - 

V. Pabērze 

t. 29457114 

kultura@vabolespag.lv 

mailto:kultura@svente.lv
mailto:ritabutkevica@inbox.lv
mailto:rutaser@inbox.lv
mailto:ritabutkevica@inbox.lv


18.05. 

 

25.05. 

16.00 

 

16.00 

 

Mazo Ratnieku 

krusts 

Vaboles krusts 

laiks, kad Vabolē 

tiek izpušķoti 

ceļmalas krusti un 

notiek maija 

dziedājumi. Arī 

šogad, 

saglabājot  vienu 

no nemateriālā 

kultūras 

mantojuma 

tradīcijām, 

lūgsimies pie 

saviem sādžu 

krustiem  par godu 

Vissvētākajai 

Jaunavai Marijai. 

04.05. 14.00 Vaboles pagasta 

ābeļdārzā pie 

kultūras nama  

Latvijas 

Republikas 

Neatkarības 

atjaunošanas 

dienai veltīts 

pasākums “ 

Munys sātys 

golda stuosts” 

Vaboles pagasta 

amatierteātra 

“Nagaidama prīca” 

muzikāli 

dramatiska 

kompozīcija. 

V. Pabērze 

t. 29457114 

kultura@vabolespag.lv 

A. Pabērza 

t. 26456451 

 

RAIŅA MĀJA BERĶENELĒ 

14.05. 12.00-

18.00 

Raiņa māja 

Berķenelē 
Muzeju diena 

“Bērnības lauki 

tuvu!” 

Pasākums 

ģimenēm ar 

bērniem. 

Piedāvāsim 19.gs. 

dzejnieka Raiņa 

skolas perioda 

stundu tematiku. 

I. Bērziņa 

t. 29272200 

berkenele@dnkp.lv 

SKRINDU DZIMTAS MUZEJS 

14.05. 16.00 - 

23.00 

 

 

 

 

16.00 - 

Skrindu dzimtas 

muzejs un 

Kulinārā 

mantojuma telpa 

Muzeja nakts 

‘’No putekļiem 

ārā, no dūmiem - 

ļausimies 

pavasarim un 

atjaunotnei!’’ 

 

 Ekspozīcijas un 

A. Lazdāne 

t. 26420547 

skrindumuzejs@augsdaugavasn

ovads.lv 

mailto:kultura@vabolespag.lv


20.00 

 

 

 

 

 

 

18.00 - 

23.00 

izstāžu apskats 

muzejā. 

Ekspersizstāde 

‘’Zeida skareņa’’ 

(no Vaboles 

iedzīvotāju 

personīgajām 

kolekcijām). 

 

 Tikšanās ar 

Latgales 

saimniecēm un 

kulinārās 

meistarklases 

demonstrējumi, 

degustācija. 

 

Vakara lustes kopā 

ar Latgales kāzu 

muzikantiem. 

NAUJENES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS 

14.05. 15.00 -

24.00  

Naujenes 

Novadpētniecības 

muzejs,  

Skolas iela 1 

Muzeja nakts 

akcija  
Izstādes: 

“Podniecības 

tradīcijas 

Daugavpils 

novadā” 

“Rokdarbu 

tradīcijas 

Daugavas ielejas 

teritorijā”. 

(projekts ENI – 

LLB – 1 – 216) 

Vides 

objekti  muzeja 

teritorijā. 

 

Radošās aktivitātes 

bērniem: 

Puzles likšana,  

diegu vērpšanas 

procesa vērošana, 

darba burtnīcas 

uzdevumu 

risināšana, 

savas izstādes 

veidošana no 

etnogrāfiskajiem 

priekšmetiem.  

E. Kusiņa - Koļesnika 

t. 26532508 

naujenesmuzejs@augsdaugavas

novads.lv 

14.05. 17.00- Naujenes Muzeja nakts E. Kusiņa - Koļesnika 



20.00 Novadpētniecības 

muzeja 

ekspozīcijas 

Slutišķu ciemā 

akcija 

ekspozīcijās 

“Slutišķu 

vecticībnieku 

lauku sēta” un 

“Upāni” 
Ciemošanās pie 

Isaja un Fedosijas 

sētā “Upāni” 

(jauno ekspozīciju 

atvēršana apmeklēt

ajiem)  

Āra izstāde 

“Slutišķu ciems 

senās fotogrāfijās”, 

šujmašīnu izstāde 

no muzeja 

krājuma, 

pastāvīgo 

ekspozīciju 

apskate, 

mājdzīvnieku 

demonstrējumi. 

 

Apmeklētājiem 

durvis vērs vaļā 

vecticībnieku sēta 

“Upāni” ar 3 

jaunām 

ekspozīcijām: 

“Galdnieka amats 

Latgalē 20. gs. 1. 

pusē”, 

„Lūgšanu istaba”, 

“Kūts”. 

t. 26532508 

naujenesmuzejs@augsdaugavas

novads.lv 

MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS 

14.05.  Ilūkstes Kultūras 

un mākslas centrs 
Ilūkstes Mūzikas 

un mākslas 

skolas 60 gadu 

jubilejas 

pasākums 

I. Linarte-Ruža 

t. 29153408 

ilona.linarte@gmail.com 

 

 

 

IZSTĀDES 

01.05.-

31.05. 

 Augšdaugavas 

novada Kultūras 

centrs “Vārpa” 

kamīnzāle 

Pētera Postaža gleznu 

izstāde “Veltījums 

Daugavpilij”. 

Vitalitāte un prieks 

staro no mākslinieka 

I. Uškāne 

t. 26362572 

inta.uskane@ 

augsdaugavasnovads.lv 



Pētera Postaža 

niansētas krāsu 

gammas  piepildītajām 

gleznām. Gleznu  

daudzveidīgie sižeti kā 

liecinieki stāsta par 

raibajām dzīves 

ainavām, veidojot 

krāšņu stāstu par 

Latviju. 

01.05.-

31.05. 

 Augšdaugavas 

novada Kultūras 

centra „Vārpa” 

skatlogs 

Keramiķes Unas 

Guras darbu izstāde 

„Ceturtā bezgalība”. 

To veido divu darbu 

sērijas. Viena no tām ir 

lielformāta keramikas 

objekti, kurus pati 

māksliniece dēvē par 

keramiskām telpām, 

kas iespiestas visumā.  

Savukārt otrā 

ekspozīcija daļa ir 

izmēros mazāki darbi.  

I. Uškāne, 

t. 26362572 

inta.uskane@ 

augsdaugavasnovads.lv 

01.05.-

31.05. 

 Bebrenes kultūras 

nama skatlogs 
Izstāde “Skani, senā 

dziesma, skani!” 
Jāņa Bogdanova 

mūzikas instrumentu 

kolekcija. 

G. Kolosovska 

t. 29400255 

kultura@bebrene.lv 

01.05.-

31.05. 

 Demenes kultūras 

nama logos 
Veronikas 

Vasiļonokas 

fotoizstāde “Mūsu 

krāšņā pasaulē”  

I. Seņkova 

t. 65476708 

kultura@demene.lv 

03.05. - 

18.05. 

10.00 - 

19.00 

Demenes pagasta 

bibliotēka 
Rokdarbu izstāde 

“Sev un citiem par 

prieku!” 
Demenes pagasta 

bibliotēkā būs 

apskatāma pagasta 

iedzīvotāju adījumu 

izstāde.   

J. Sterlāne 

t. 65476707 

biblioteka@demene.lv 

01.05.-

31.05. 

 Dvietes pagasta 

bibliotēka 
Izstāde “Ienāc 

pasakā!” 
Lienes Žagatas 

tamborēto rotaļlietu 

izstāde. 

V. Marcinkeviča 

t. 26409549 

biblioteka@dviete.lv 

01.05.-

31.05. 

 Dvietes Kultūras 

nama skatlogos 
Izstāde “ Ieskats 

dinozauru pasaulē” 
Olafa Olivera 

dinozauru izstāde. 

L. Kūliņa 

t. 29224062 

kulinaliga@inbox.lv 

mailto:kultura@bebrene.lv


01.05.-

31.05. 

Iestādes 

darba laikā 

Kalupes pagasta 

pārvaldes ēkā 
Izstāde ,,Trauku 

karaliene - terīne!” 
Būs apskatāmas 20.gs. 

terīnes- svarīgākais un 

visbagātīgākais galda 

klājuma priekšmets 

gan svinībās, gan 

ikdienā. 

I.Ivdra 

t. 29764597 

kultura@kalupe.lv 

04.05.- 

31.05. 

 Laucesas pagasta 

bibliotēka 

“Baltie galdauti 

laikam pāri”–  izstāde 

V. Kvetkovska 

t. 65471034 

kultura@laucesa.lv 

01.05.- 

20.05.  

Darba 

dienās no 

plkst. 9.00 - 

15.00 vai 

citā laikā 

iepriekš 

piesakoties,  

t. 26065446 

Līksnas pagasta 

kultūras nams 
Borbolas 

Marcinkevičas 

lakatiņu izstāde 

“Lakatiņš - sieviešu 

rota”. 

Izstādē ir aplūkojami 

galvas lakatiņu krāsu 

un rakstu 

daudzveidība.  

S. Giptere 

t. 26065446 

kultura@liksna.lv  

23.05.-

31.05. 

Darba 

dienās no 

plkst. 9.00 - 

15.00, vai 

citā laikā 

iepriekš 

piesakoties, 

t. 26065446 

Līksnas pagasta 

Kultūras nams 
Krucifiksu 

fotogrāfiju izstāde 

“Lūgšanu ceļš līdz 

krucifiksam”. 
Katram krucifiksam ir 

sava vēsture, savs 

liktenis, jo daudzus 

gadu desmitus ļaudis 

pie tiem pulcējās, lai 

lūgtos un dziedātu.  

“Lielās Talkas” laikā, 

pēc Līksnas pagasta 

pārvaldes aicinājuma, 

pagasta iedzīvotāji tiks 

aicināti sakopt pie 

mājas tuvāk esošo 

krucifiksu. 

Pēc talkas, fotogrāfe 

Līga Vaidere tos 

iemūžinās fotogrāfijās.  

S. Giptere 

t. 26065446 

kultura@liksna.lv  

03.05. - 

31.05. 

Bibliotēkas 

darba 

laikā. 

Subates pilsētas 

bibliotēka 
Izstāde “Atmiņu 

ceļojums faleristikas 

pasaulē.” 

Anitas Geidas 

nozīmīšu kolekcija. 

A. Šapala 

t. 25463336 

biblioteka@subate.lv 

04.05.-

31.05. 

 Vaboles pagasta 

ābeļdārzā pie 

Kultūras nama  

Izstāde „Munys 

sātys golda stuosts” 

Vaboles iedzīvotājus 

aicinām  piedalīties un 

veidot kopīgu 

V. Pabēze 

t. 29457114 

kultura@vabolespag.lv 

mailto:kultura@liksna.lv
mailto:kultura@liksna.lv
mailto:biblioteka@subate.lv


vēsturisko 

fotogrāfiju  izstādi 

ar   saimei 

nozīmīgu  iemūžinātu 

brīdi, cilvēkiem , 

lietām,  ko vieno 

galds.  

01.05.- 

31.05. 

 Naujenes 

Novadpētniecības 

muzejs, Skolas iela 1, 

muzeja teritorijā 

Āra izstāde par 

ievērojamiem 

novadniekiem 

“Personību 

dzīvesstāsti 2” 

Šo izstādi ir iespējams 

apskatīt arī  agrā rīta 

stundā vai vēlu vakarā. 

Iepriekšējos gados 

aizsākta tradīcija  

iepazīstinās ar 8 

ievērojamām 

personībām, kuru 

darbs, zināšanas un 

talants radījuši 

paliekošas vērtības 

Augšdaugavas novadā. 

E. Kusiņa - Koļesnika 

t. 26532508 

naujenesmuzejs@augsdaug

avasnovads.lv 

01.05. - 

31.05. 

 Naujenes 

Novadpētniecības 

muzejs,  ārpusmuzeja 

ekspozīcija “Upāni” 

Slutišķu ciemā 

Āra izstāde “Slutišķu 

ciems senās 

fotogrāfijās” 
 

E. Kusiņa - Koļesnika 

t. 26532508 

naujenesmuzejs@augsdaug

avasnovads.lv 

01.05.-

12.05. 

Iestādes 

darba laikā 

Raiņa māja 

Berķenelē izstāžu 

zāle 

Marijas Leinas 

gleznu izstāde 

“Krāsu prieks. 

Satikšanās”. 
Latvijā dzimusī, bet 

Parīzē dzīvojošā 23 

gadus vecā 

māksliniece Marija 

Leina ir meitene ar 

īpašām vajadzībām, 

bet ar pārsteidzošu 

krāsu prieku un 

brīvības izjūtu savos 

darbos.  

I. Bērziņa 

t. 29272200 

berkenele@dnkp.lv 

14.05.-

31.05. 

Iestādes 

darba laikā 

Amatu darbnīca 

KLĒTS Berķenelē 
Ineses Jakobi 

tekstildarbu izstāde 

“LOGI…LOGI… 

LOGI…” 
Jau vairākus gadu 

desmitus Ineses 

I. Bērziņa 

t. 29272200 

berkenele@dnkp.lv 



Jakobi darbu 

pamattēma ir LOGS. 

Inese Jakobi darbu 

veidošanai izmanto 

izbrāķētu 

 rūpniecības 

produkciju un 

atgriezumus. 

14.05.-

31.05. 

Iestādes 

darba laikā 

Raiņa māja 

Berķenelē Izstāžu 

zāle 

Ineses Minovas 

gleznu izstāde “Ceļā 

uz harmoniju”. 
Izstādes atklāšanas 

dienā 14.maijā Raiņa 

mājā notiks 

glezniecības 

meistarklase Ineses 

Minovas vadībā. 

I. Bērziņa 

t. 29272200 

berkenele@dnkp.lv 

 

 


