
 

LATVIJAS VALSTS SIMTGADES PASĀKUMI  DAUGAVPILS NOVADĀ 

Nr. Pasākuma nosaukums Īss apraksts, galvenās 

aktivitātes 

Vieta Datums, 

laiks 

Pasākuma 

rīkotājs 

1. Latvijas  karodziņu un 

sienas dekora  

izgatavošanas  

noslēguma  radošā 

darbnīca. 

Gada laikā  interešu grupas 

“Sventes pērlītes” dalībnieces 

ada Latvijas karodziņus un 

veido  kvadrātiņus sienas 

dekoram, kas veltītam Latvijas 

simtgadei. Darbi apskatāmi 

novietoti Tautas nama  zālē. 

Sventes 

Tautas nams 

31.oktobris              

plkst. 12:00 

Interešu grupa                      

“Sventes 

pērlītes” 

2. Izstādes 

Lasi par Latviju!” , 

“Skrudalienas pagasta 

lepnums” 

 Skrudalienas 

pagasta 

bibliotēka 

oktobris- 

novembris 

 

Skrudalienas 

pagasta 

bibliotēka 

3. Izstāde 

“Simtgades soļi Līksnā” 

 

 Līksnas 

pagasta KN 

un bibliotēka 

 

oktobris- 

novembris 

 

Līksnas pagasta 

bibliotēkā 

4. Bērnu darbu izstāde-

konkurss “Skaista mana 

Latvija” 

Izstāde tiek veidota no 

Biķernieku pagasta bērnu 

zīmējumiem  

Biķernieku 

Kultūras nams 

1.-11. 

novembris 

Biķernieku 

Kultūras nams 

sadarbībā ar 

bibliotēku un 

pamatskolu 

5. Izstāde “Maļinovas 

pagasts sejās un 

skaitļos” 

 Maļinovas 

saieta nams 

1.-

18.novembris 

Maļinovas 

saieta nams 

6. Cimdu izstāde  Vecsalienas 

pagasta klubs 

1.-10. 

novembris 

Vecsalienas 

pagasta klubs 

7. Akcija “Izadi 100” Papildināsim Naujenes 

novadpētniecības muzeja Lielo 

Augšdaugavas musturdeķi 

Maļinovas 

bibliotēka 

1.-30. 

novembris 

Maļinovas 

bibliotēka 

8. Latvijas Republikas 

proklamēšanas 

100.gadadienai veltīta 

grāmatu izstāde          

“Tu, mana Latvija” 

 Skrudalienas 

pagasta 

Silenes 

bibliotēka 

1.-30. 

novembris 

 

Skrudalienas 

pagasta Silenes  

bibliotēka 



9. Senu un ne tik senu 

grāmatu izstāde “Latvija 

no pirmsākumiem  līdz 

mūsdienām” 

Izstāde tiek veidota no 

bibliotēkas krājuma un Līksnas 

pagasta iedzīvotāju atnestajām 

grāmatām 

Līksnas 

pagasta 

bibliotēka 

1.-30. 

novembris 

Līksnas pagasta 

bibliotēka 

10. Erudītu konkurss  

“Mana Latvija” 

Konkurss                                       

8. un 9.kl.skolēniem 

Skrudalienas 

pagasta 

Silenes 

bibliotēka 

2.novembris Silenes 

bibliotēka 

sadarbībā ar 

Silenes 

pamatskolas    

bibliotēku 

11. Izzinoši radošā darbnīca 

“Svētku piespraudes 

karoga krāsās” 

 Laucesas 

pagasta 

bibliotēka 

4.novembris 

plkst.14.00 

Laucesas 

pagasta 

bibliotēka 

12. Novadpētniecības 

izstāde ”No zemes šīs 

mēs izauguši esam...” 

Višķu pagasta iedzīvotāju 

rokdarbu un fotogrāfiju izstāde  

Višķu pagasta 

bibliotēka 

5.-20.                            

novembris 

Višķu pagasta 

bibliotēka 

13. Latvju zīmju  

gatavošanas darbnīca. 

Latvju zīmju gatavošana no 

dažādiem materiāliem. 

Sventes tautas 

nams 

6.novembris Jauniešu 

biedrība 

”Smile for life” 

14. Kolāžu veidošanas 

radošā darbnīca “Saules 

mūžu Latvijai” 

 Medumu 

bibliotēka 

6.novembris 

7.novembris 

plkst.14.00 

Medumu 

bibliotēka 

15. Lasīšanas maratona 

“Izlasi 100” noslēguma 

pasākums 

 Maļinovas 

bibliotēka 

7.11. 

plkst.13.00 

Maļinovas 

bibliotēka 

16. Izstādes “Fotoliecības. 

Daugavpils novada 

iedzīvotāju valstiskās 

identitātes 

stiprināšana” atklāšana 

 

15:00 Izstādes “Fotoliecības. 

Daugavpils novada iedzīvotāju 

valstiskās identitātes 

stiprināšana” atklāšana 

16.00 Filmas “Vienīgā 

fotogrāfija” demonstrēšana 

19.00 Latvijas danči kopā ar 

folkloras kopu “Dyrbyni” 

Daugavpils 

novada 

Kultūras 

centrs 

“Vārpa” 

8. novembris Daugavpils 

novada Kultūras 

pārvalde 

17. “Es tēvu zemei 

noliecos” 

Patriotisma stunda veltīta 

brīvības cīņām pie Nīcgales 

Nīcgales 

pagasta tautas 

bibliotēka 

8. novembris Nīcgales 

pagasta tautas 

bibliotēka 

18. Radošā darbnīca                      

”Latvijas simboli” 

 Medumu 

internātpamat 

skola 

8. novembris Medumu 

internāt 

pamatskola 



 Radošā darbnīca 

“Piespraudes ar latvju 

rakstu zīmēm” 

 Demenes 

kultūras nams 

8.novembris 

plkst.17.30 

Demenes 

kultūras nams 

19. Sadziedāšanās svētki   

“Vienā balsī ar Latviju” 

 Zemgales 

vidusskola 

9. novembris Zemgales 

vidusskola 

20. Izstāde ,,Kalupiešu 

dzīves stāsti” 

 

 Kalupes 

pagasta 

pārvaldes ēkā 

 

9.11.-20.11. 

 

Kalupes pagasta 

pārvalde 

21. Lāčplēša diena 

 

Plkst. 12:00 -16:00 Militārā 

ekipējuma, bruņojuma un 

tehnikas izstāde 

 

plkst.12:00 

Ziedu nolikšana Bronislava 

Šaršūna piemiņas vietā 

Pie pagasta 

ēkas 

 

 

Baltaču 

kapsētā 

9.novembris 

 

Kalupes pagasta 

pārvalde 

22. Patriotisma stunda 

“Gods kalpot Latvijai” 

 Dubnas 

bibliotēka 

9.novembris 

plkst.16.00 

Dubnas 

bibliotēka 

23. Prezentācija “Svarīgi 

vēsturiski notikumi 

iedzīvotāju atmiņās 

Medumos simtgadu 

garumā” 

 Medumu 

pamatskolas 

novadpētniecī

bas muzejā 

9.novembris 

plkst.11.00 

Medumu 

pamatskola 

24. Skaļās lasīšanas stunda 

“Dzejoļi par Latviju” 

 Salienas 

bibliotēka 

9.novembris 

plkst.13.00 

Salienas 

bibliotēka 

25. Ziedu nolikšana poļu 

leģionāru kapos 

 Salienas 

kultūras nams 

9.novembris 

plkst.14.00 

Salienas kapi 

26. Pasākums senioriem 

"Tas laiks, kurš manās 

atmiņās zied" 

Daugavpils pilsētas 

mazākumtautības koncerts  

Medumu 

tautas nams 

10. novembrī 

plkst.15:00 

Medumu tautas 

nams 

27. Erudītu spēle “Skaistākā latviešu mūzika” Skrudalienas 

pagasta 

bibliotēka 

10.novembris 

plkst.11:00 

Skrudalienas 

pagasta 

bibliotēka 

28. Latvju spēka zīmju 

piekariņu darbnīca kopā 

ar keramiķi Nelliju 

Dzalbu 

 Naujenes 

kultūras centrs 

10.novembris 

plkst.12.00 

Naujenes 

kultūras centrs 



29. Pasākums                     

“Tu esi Latvija!” 

Koncerts, garīga satura tekstu 

un dzejas lasījumi, himna, 

mūzika un dziedājumi. 

Višķu pagasta 

bibliotēkas 

grāmatu 

izsniegšanas 

punkts 

Vīganti 

11.novembrī 

plkst. 13:00 

Višķu pagasta 

pārvalde, 

grāmatu  

izsniegšanas 

punkts Vīganti 

30. Svinīga ziedu uzlikšana 

Laucesas poļu leģionāru 

kapos 

 Laucesas poļu 

leģionāru kapi 

11. novembris 

plkst. 11:00  

Laucesas 

pagasta 

pārvalde 

31. Salienas pagasta 

dzīvesstāstu grāmatas 

prezentācija 

Salienas pagasta iedzīvotāju 

kopīgi radīta rakstu krājuma 

“Salienas pagasts laikmeta 

griežos”, veltīta LR 100gadei, 

prezentācija 

Salienas 

Kultūras nams 

12.novembris 

plkst. 11:00 

Salienas 

Kultūras nams, 

Salienas 

bibliotēka 

32. Kinofilma “Rīgas sargi”  Salienas 

kultūras nams 

12.novembris 

plkst.13.00 

Salienas 

kultūras nams 

33. Latvijas Republikas 

proklamēšanas                   

100. gadadienai veltīts 

svinīgs pasākums 

“Latvijai 100” 

Svētku koncerts. 

Višķu pagasta aktīvāko 

iedzīvotāju godināšana, kas ar 

savu darbu devuši nozīmīgu 

ieguldījumu pagasta attīstībā. 

Višķu pagasta 

Sabiedriskais 

centrs 

13.novembris 

plkst.18:00 

Višķu pagasta 

pārvalde 

  

34. Literāri muzikāls 

pasākums  

“Manas puses ļaudis” 

Izstāde “Munys pusis ļaudis”. 

Videodokumentālā stāsta 

varoņi  ir  mūsu novada ļaudis 

no Vaboles, Kalupes, Nīcgales 

un Līksnas pagastiem. 

Skrindu 

dzimtas 

muzejs 

13.novembris 

plkst. 14:00 

Daugavpils 

novada kultūras 

pārvalde, 

Skrindu dzimtas 

muzejs. 

35. Svinīgais pasākums 

„Mana zeme – dziesmu 

zeme, kamēr dziedās, 

tikmēr dzīvos” 

Atmiņu stāstu akcija „Atmiņas 

– mans mantojums” noslēguma 

pasākums un Atmiņu grāmatas 

prezentācija 

Medumu 

pagasta 

bibliotēka 

14.novembris 

plkst  14:00 

Medumu 

pamatskola, 

Medumu 

pagasta 

bibliotēka 

36. Izglītības iestāžu             

Goda diena 

Daugavpils novada  izglītības 

iestāžu labāko skolēnu un 

pedagogu godināšana par 

sasniegumiem darbā,  labām un 

teicamām zināšanām,  aktīvu 

sabiedrisko dzīvi skolā, 

pagastā, novadā, valstī. 

Krājuma “Mana skola” 

prezentācija.Akcijas “Uzziedi 

Latvijai” un  projekta “Atceries 

Lāčplēšus”  kopsavilkums. 

Daugavpils 

novada 

Kultūras 

centrs 

“Vārpa” 

14.novembris 

plkst.13:00 

 

Izglītības 

pārvalde 



37. Izstādes "Liela, gara,  

tēva josta, nevar pūrā 

salocīt" atklāšana 

 

Biedrības "RAXTU SĒTA" 

austo grīdceliņu izstāde. 

Naujenes 

kultūras centrs 

14. novembris 

plkst. 17:30 

Naujenes 

kultūras centrs, 

biedrība 

RAXTU SĒTA 

38.   Fotoizstādes 

"Atzīšanās" atklāšana 

 

Olgas Kuzminas fotogrāfiju 

izstāde  

Naujenes 

kultūras centrs 

14. novembris 

plkst. 18:00 

Naujenes 

kultūras centrs 

39. Latvijas dzimšanas  

diena 

 

 

Svinīgais pasākums un 

koncerts Latvijas simtgadei 

,,Skaista mana tēvu zeme” 

Kalupes 

pagasta 

pārvaldes ēkā 

 

15.novembris 

plkst.18.00 

Kalupes pagasta 

pārvalde 

40. Latvijas Republikas 

proklamēšanas           

100. gadadienai veltīts 

pasākums 

 Silenes 

pamatskola 

15.novembris 

18:00 

Silenes 

pamatskola 

41. “Simts  vēlējumi 

Latvijai”, virtuālas 

grāmatas prezentācija 

Naujenes pagasta cilvēku 

vēlējumu virtuālas grāmatas 

izveidošana un prezentācija 

Naujenes 

tautas 

bibliotēka 

15.novembris 

plkst.15:00 

Naujenes 

jauniešu un 

sporta centrs 

42. Linarda Onzuļa 

fotogrāfiju 

personāizstādes 

“Latgales ainava” 

atklāšana 

 Naujenes 

tautas 

bibliotēka 

15.novembris 

plkst.15:20 

Naujenes 

jauniešu un 

sporta centrs 

43. Latvijas Republikas 

proklamēšanas 100. 

gadadienai veltīts 

pasākums "Manai 

dzimtai tēvu zemei" 

Svētku koncerts un pateicību 

sniegšana  Medumu pagasta 

iedzīvotājiem, kuri ar savu 

darbību ir snieguši nozīmīgu 

ieguldījumu pagasta attīstībā 

Medumu 

tautas nams 

15. novembris 

plkst. 15:00 

Medumu tautas 

nams 

 

44. 

Latvijas Republikas 

Proklamēšanas 

100.gadadienas svinības 

“Tava gaisma mūsu 

sirdīs mirdz!” 

Svētku koncerts Latvijas 

simtgadei. Bērnu apbalvošana 

par piedalīšanos  izstādē-

konkursā “Skaista mana 

Latvija” 

Biķernieku 

Kultūras nams 

15. novembris 

plkst.14:00 

Biķernieku 

Kultūras Nams, 

Biķernieku 

bibliotēka, 

Biķernieku 

pamatskola 

45. Latvijas Republikas 

proklamēšanas 

100.gadadienai veltīts 

pasākums „Daudz 

laimes, Latvija!” 

Pagasta ģerboņa skices 

prezentēšana, svētku koncerts 

Maļinovas 

pagasta 

Saieta nams 

15.novembris, 

plkst.15:30 

Maļinovas 

pagasta saieta 

nams 

46. Latvijas Republikas 

Proklamēšanas 

100.gadadienai veltīts 

Koncerts Latvijas simtgadei Demenes 

Kultūras nams 

15.novembris 

plkst. 15:00 

Demenes 

pagasta 

pārvalde 



pasākums 

’’Latvijai 100” 

47. Latvijas valsts 100gadei 

veltīts Svinīgais 

pasākums 

Koncerts, zemnieku 

godināšana, konkursi, dejas  

Salienas 

Kultūras nams 

15.novembrī 

plkst. 19:00  

Salienas 

Kultūras nams 

48. Latvijas Proklamēšanas 

100. gadadienai veltīts 

koncerts. 

 Laucesas 

Kultūras nams 

15.novembris 

plkst.12:00 

Laucesas 

Kultūras nams 

49. Fotoizstāde “Mans 

iespaids par Latviju” 

 Kalkūnes 

pagasta 

pārvalde 

no 15.10.- 

līdz 19.11. 

Kalkūnes 

pagasta 

pārvalde 

50. Latvijas Republikas 

proklamēšanas 100. 

gadadienai veltīts 

svinīgais sarīkojums 

“100 gadi Latvijai” 

Ieeja ar ielūgumiem  Daugavpils 

novada 

Kultūras 

centrs 

“Vārpa” 

16.novembris Daugavpils 

novada 

Kultūras 

pārvalde 

51. Radošā darbnīca 

“Latvju spēka zīmes” 

 Kalupes 

pagasta 

bibliotēka 

17.novembris 

plkst.12.00 

Kalupes pagasta 

bibliotēka 

52. LR Proklamēšanas 

100.gadadienas svinības 

“Mūsu Latvija” 

 Vecsalienas 

klubs 

17.novembris 

plkst.14:00 

Vecsalienas 

pagasta 

pārvalde 

53. Izstāde “Skatiens no 

pagātnes” – fotogrāfijas 

no Ambeļu pagasta. 

Novadpētniecības materiāli no 

bibliotēkas krājumiem un 

Ambeļu pagasta iedzīvotāju  

privātajiem arhīviem. 

Ambeļu 

pagasta 

bibliotēka 

17.novembris 

atklāšana 

plkst. 18.30 

Ambeļu pagasta 

bibliotēka 

54. Latvijas Republikas 

proklamēšanas 

100.gadadienas svētku 

pasākums 

Svinīgā daļa, koncerts, 

pilngadnieku sveikšana. 

Ambeļu 

kultūras nams 

17.novembris 

plkst.19:00 

Ambeļu pagasta 

pārvalde, 

Ambeļu 

kultūras nams 

55. LR Proklamēšanas 

100.gadadienai veltīts 

Svinīgais sarīkojums 

Uzaicināti  80 pagasta 

iedzīvotāji,  kas saņems 

apbalvojumus.  Svinīgajā 

sarīkojumā  tiks  apsveikti  

pagastā dzīvojošie 18gadīgie 

jaunieši,  Silenes pamatskolas 

audzēkņu darbi, koncerts. 

Silenes 

kultūras nams 

17.novembris 

plkst.18:00 

 

Skrudalienas  

pagasta 

pārvalde 

56. Latvijas Republikas 

Proklamēšanas            

100. gadadienai veltīts 

pasākums “Cik meilas 

man Latvijas vītas…” 

Programmā: 

- fotoizstāde  “100. diena pirms 

simtgades” 

- Brāļu Puncuļu koncerts 

Vaboles 

kultūras nams 

 

17.novembrī 

plkst. 16.00 

Vaboles pagasta 

pārvalde 



57. Latvijas Republikas 

proklamēšanas                  

100. gadadienai veltīts 

pasākums 

 Daugavpils 

Novada 

Kultūras 

Centrs 

“Vārpa” 

17.novembris.  

plkst. 12:00 

Līksnas pagasta 

pārvalde 

58. Latvijas Republikas 

Proklamēšanas 

gadadienai veltīts svētku  

pasākums                           

“Skani, mana Latvija” 

Koncerts, izstāde, pateicību 

pasniegšana. 

Sventes 

Tautas Nams 

17.novembris 

plkst. 17:00 

Sventes Tautas 

nams 

59. Latvijas Republikas 

proklamēšanas 100. 

gadadienai veltīts 

svinīgs sarīkojums 

 Dubnas 

Kultūras nams 

17.novembris 

plkst. 19:00 

Dubnas pagasta 

pārvalde 

60. Latvijas Republikas 

proklamēšanas                    

100. gadadienai veltīts 

svinīgs sarīkojums 

 Nīcgales 

Tautas nams 

17.novembris 

plkst. 12:00 

Nīcgales 

pagasta 

pārvalde,  

Nīcgales Tautas 

nams 

61. Svinīgs sarīkojums, 

veltīts Latvijas valsts 

simtgadei "Mīļā mana 

Tēvuzeme divu roku 

platumā" 

Tabores pagasta iedzīvotāju 

godināšana par ieguldījumu 

pagasta dzīvē. Koncerts. 

Tabores 

sabiedriskais 

centrs 

17.novembris 

plkst. 12:00 

Tabores pagasta 

pārvalde 

 

62. Latvijas Republikas 

Proklamēšanas 

gadadienai veltīts svētku 

pasākums               

“Mana Zeme Latvija” 

Svētku koncerts un balvas 

pasniegšana  nominantiem 

“Kalkūnes pagasta Lepnums 

2018.” 

Kalkūnes 

pagasta 

pārvalde 

 

17. novembrī 

plkst. 16:00 

 

 

 

 

Kalkūnes 

pagasta 

pārvalde 

 

 

63. Latvijas Proklamēšanas 

100. gadadienai veltīts 

pasākums                        

“Manai Latvijai- 100” 

Pateicības rakstu pasniegšana, 

svētku koncerts. 

Daugavpils 

novada 

Kultūras 

centrs 

“Vārpa” 

17.novembrī  

plkst. 12.00 

Līksnas pagasta 

pārvalde 

 

64. Latvijas Republikas 

proklamēšanas             

100. gadadienai veltīts 

koncerts 

Tautas deju ansambļa                 

“Zelta sietiņš” (Rīga) koncerts 

Daugavpils 

novada 

Kultūras 

centrs 

“Vārpa” 

18.novembris 

plkst. 14:00 

Daugavpils 

novada Kultūras 

pārvalde 



65. Latvijas Republikas 

proklamēšanas                  

100. gadadienai veltīts 

svinīgs sarīkojums 

“Naujenes sirdspuksti 

Latvijai” 

 

Koncerts, pateicības rakstu 

pasniegšana. 

 

 

 

 

Naujenes 

kultūras centrs 

18.novembris 

plkst. 15:00 

Naujenes 

kultūras centrs, 

Naujenes 

pagasta 

pārvalde 

66. Akcijas “100 Latgolys 

pilskolni” noslēguma 

pasākums 

Izstādes atklāšana, noslēguma 

pasākums 

Ambeļu 

kultūras nams 

18.novembrī 

plkst.15:00 

Kopiena “100 

Latgolys 

pilskolni” 

 

 

Sagatavoja:  

Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja  

Ināra Mukāne, 29191840 

 


