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Šogad Festivālā akcentēsim Augšdaugavas simbolisko nozīmi Latvijas neatkarības
atjaunošanā. Pagājuši 30 gadi kopš žurnālisti Dainis Īvāns un Artūrs Snips 1986. gadā
uzsāka publicēt leģendāro rakstu sēriju "Par Daugavas likteni domājot" laikrakstā
"Literatūra un Māksla", norādot uz ekonomiskajiem un estētiskajiem zaudējumiem, ko
radītu Daugavpils HES celtniecība gleznainajos Daugavas lokos. Tas izraisīja plašu
rezonansi sabiedrībā un aizsāka kustību pret hidroelektrostacijas celtniecību. Cīņā par
Daugavas ielejas saglabāšanu iesaistījās lielas ļaužu masas, kas bija sākuma platforma
Tautas frontei un cīņai par Latvijas neatkarību.
/Ināra Mukāne/
Katram, kurš dzīvo Latvijā, vismaz reizi mūžā vajadzētu pasērst Augšdaugavā,
Daugavas lokos, Slutišķu sādžā. Vismaz reizi, lai gribētos atgriezties vēl, kaut iztēlē. Te
sākas Latvija. Te kārts mūsu Trešās atmodas šūpulis. Te svaigu smaržu, krāsu un ainavu
valodā sasaucas Augšzeme, Sēlija un Latgale, bet stāvā kraujā virs Slutišķu sādžas skatam
teiksmainā varenībā paveras likteņupes vārti. Tautai pieticis spēka un saprāta pēdējā
brīdī neparasti skaisto Augšdaugavas ieleju glābt no iznīcības. Tagad jāpietiek spēka to
saudzēt, izzināt, daudzināt un kopt kā neizsmeļamu spēka, iedvesmas, kā pašas Latvijas
dzīvības avotu.
/Dainis Īvāns/
Augšdaugava – tik simboliski skan šis vārds. Celties augšā. Augšāmcelties. Daugavas
loku dabas skaistums un pilnestība, Slutišķu sādža – mūsu atjaunotās neatkarības šūpulis
un dzīvās liecības cilvēka drosmes un saprāta spējai uzvarēt varas tumsu. Neskartā
Latvija, kura laikmeta griežos saglabājusi tautas balss un dabas sirds īsto, dzīvo pulsu.
Kad 21.gadsimta pasaules katls iet pāri, lai dodamies uz Augšdaugavu. Celties augšā.
Augšāmcelties.
/Nora Ikstena/
Ja Daugavas lokus salīdzina ar kaklarotu, tad pats spožākais dārgakmens tajā
nenoliedzami ir Slutišķu ciems jeb, kā Latgalē dēvē, sādža. Tas ir ciems-muzejs, ciemsrelikts, vieta, kur vislabāk var izjust seno Daugavas ielejas iedzīvotāju dzīves ritumu un
ikdienu. Slutišķu sādža pirmoreiz ieguva sabiedrības uzmanību pagājušā gadsimta 80.
gadu beigās, kad šurp brauca arheologi un gleznotāji, lai vēl pirms teritorijas
appludināšanas redzētu un izpētītu šo dzīvās vēstures stūrīti... Arī tagad Slutišķi ir kā
dabas svētceļojumu vieta, kurp brauc bariem tūristu, tomēr Slutišķu īpašo mieru nespēj
iztraucēt pat viņi. Tomēr ir jādomā, kā salikt uz svaru kausiem tūrisma objektu un cilvēku
dzīves vidi, lai dzīvais ciems nepārvērstos nedzīvā muzeja eksponātā. Slutišķi būs Slutišķi
tikai ar ģeorģīnēm puķu dārziņos un bērniem, kas skraidīs pa smilšaino sādžas ceļu.
/Anna Rancāne/
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Spruktu Sv. Antona Romas katoļu draudzes baznīcā
10.00
Piedalās:

Dievkalpojums
Vaboles pagasta Kultūras nama etnogrāfiskais ansamblis „Vabaļis”

Dabas parkā „Daugavas loki”, Naujenes pagasta Slutišķu sādžā
Atceroties kustību pret Daugavpils HES celtniecību pirms 30
gadiem „Laiks pagājis un laiks nākams…” /N. Ikstena/
11.30

Piemiņas brīdis Markovas kapsētā

13.00 - 15.00 Slutišķu Dabas un kultūras studiju aplis skolu jaunatnei
Dainis Īvāns, Anna Rancāne, Arvīds Barševskis, Nora Ikstena
no 11.00

Festivāla dalībnieku sagaidīšana
Informācijas centra vadītāja: Ingrīda Semjonova (t. 26377218)
Daugavpils novada tūrisma pakalpojumu izstāde
Daugavpils novada tūrisma, atpūtas un kultūras aģentūra „TAKA”
(t. 65476748, 29431360, taka@dnd.lv)

12.00 - 15.00 Mākslas plenērs „Krāsu plūdi ūdenī”
Plenēru vada māksliniece Baiba Priedīte
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12.00 - 16.30 Vides izglītības aktivitātes
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija
Informatīvā dabas darbnīca "Smelies iedvesmu daudzveidībā!"
Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts
Daugavas pētījumu mobilā laboratorija

Daugavpils Universitātē strādājošie zinātnieki – biologi, novadpētnieki, vēsturnieki cauri
gadu desmitiem ir veikuši pētījumus Augšdaugavā, krājot zināšanas, vedot šurp studentus
un ārzemju kolēģus, kā arī popularizējot šo skaisto, Daugavas loku caurvīto Latvijas stūrīti
visā pasaulē – ar zinātniskiem rakstiem, ziņojumiem konferencēs, savu piedzīvojumu
stāstiem un populārzinātniskām publikācijām.
Lielu iespaidu uz Augšdaugavas likteni atstājis zinātnieka, novadpētnieka, Daugavpils
Pedagoģiskās Universitātes (tagad – Daugavpils Universitāte) rektora Bruno Jansona darbs
un zinātniskie pētījumi. Viņa lielais mūža devums ir arī Markovas un Adamovas izziņas
taku izveidošana Augšdaugavā.
Zinātniskos pētījumus Augšdaugavas teritorijā veic pašreizējais Daugavpils Universitātes
rektors, biologs, profesors Arvīds Barševskis, kas kopā ar domubiedriem piedalījies cīņā
pret Daugavpils HES celtniecības uzsākšanu.
Balstoties uz zinātnieku pētījumiem, 1990. gadā Latvijas PSRS Ministru padome pieņem
lēmumu nodibināt aizsargājamo ainavu apvidu „Augšdaugava” un dabas parku „Daugavas
loki".
2011. gada 25. februārī aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava”, tiek iekļauts
UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā. Nominācijas dokumentus
sagatavoja un iesniedza Latvijas Zinātņu akadēmija, sadarbojoties Vides aizsardzības
klubam, Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtam un Daugavpils Universitātei.

IZSTĀDES

Igora Pliča fotoizstāde „Daugav' abas malas…”
Fotogrāfs Igors Pličs ir dzimis 1954. gadā. Šobrīd dzīvo Preiļos. Gadu gaitā fotogrāfam ir
bijušas vairāk kā 30 nozīmīgas personālizstādes.
Vērienīgā fotoizstāde "Daugav' abas malas…" ir Igora Pliča veltījums Latvijai, iemūžinot
Daugavas ainavas ar aerofoto palīdzību. Likteņupe ir iedvesmojusi fotogrāfu radīt unikālu
bilžu kolekciju ar Daugavas ainavām no Piedrujas līdz Jūras vārtiem, kur upe satiekas ar
Baltijas jūru. Izstāde ir vērienīgs mākslas darbs, ko veido 150 metri gleznainu fotogrāfiju.
Festivāla teritorijā apskatāmo fotogrāfiju kopgarums veidos 66 metrus.

Naujenes Novadpētniecības muzeja izstāde „Sirdsdaugava”
Ceļojošā izstāde „SirdsDaugava" iepazīstina ar Daugavpils HES celtniecības vēsturi. Ar
dokumentu un vēsturisku liecību starpniecību tiek atklāts stāsts par Daugavpils HES idejas
tapšanu, appludināmās teritorijas zinātnisko izpēti, Daugavpils HES celtniecības gaitu un
dabas parka „Daugavas loki"' izveidošanas priekšnosacījumiem. Ir parādīti zinātnieku un
publicistu viedokļi „Par" un „Pret" Daugavpils HES celtniecību, ieskicētas Trešās Atmodas
vēsmas Daugavpils novadā. Izstāde pastāvīgi apskatāma Naujenes Novadpētniecības
muzeja dabas ekspozīcijā.

Vogulu dzimtas keramikas izstāde
Voldemārs Voguls ir viens no ievērojamākajiem savas paaudzes Latgales keramiķiem, kas
saņēmis arī augstu novērtējumu – podniecības vecmeistara Andreja Paulāna diplomu un
medaļu. Podniecībai ir pievērsusies visa ģimene – sieva Olga un dēli Jānis un Māris. Viņi ir
vieni no spilgtākajiem Latgales keramikas pārstāvjiem, kuru darinājumos lakonisms
sadzīvo ar meistarīgā tehnikā gūto krāsu un toņu virtuozitāti. Keramiķi ir apvienojušies
darbnīcā "Voguly". Savu meistarību keramiķi pauž, radot tradicionālās Latgales keramikas
pamatformas, ieliekot tajās savu stilu un krāsu gammu, kas ir raksturīga tikai Vogulu
keramikas darbnīcai. Mākslinieku zināšanas un prasmes, materiāla izjūta un talants ļauj
radīt mūsdienīgus darinājumus, saglabājot tradicionālo, Latgales keramikai raksturīgo
veidolu.
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Latgales sētā
Amatnieku un ražotāju tirdziņš, amatu un prasmju demonstrējumi
12.30

Festivāla atklāšana
Rīgas Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolas koklētāju
ansamblis „Liepa” un dziedošā aktrise Karīna Lučiņina
Daugavpils novada Kultūras centra tautas deju ansamblis „Līksme”
Daugavpils novada Kultūras centra vokālais ansamblis „Stage On”

DIENAS KONCERTI
13.00

Mālpils vidējās paaudzes deju kopa „Sidgunda”
Jēkabpils pilsētas Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs
„Sadancis”

13.20

Krāslavas Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Jautraviņa”,
Lubānas Kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Žuburi”
Ērgļu saieta nama jauniešu deju kolektīvs „Pastalnieki”

14.00

Pašvaldības aģentūras Ogres novada Kultūras centra senioru deju
kolektīvs „Ogrēnietis”
Garkalnes novada Kultūras centra „Berģi” senioru deju kolektīvs
„Baltābele”

14.25

VEF Kultūras pils tautas deju ansamblis „Gatve”,
vidējās paaudzes deju kolektīvs „Gatve – Otrā iespēja”

14.45

Zarasu rajona (Lietuva) Kultūras centra tautas deju kolektīvs „Ežerūnas”
Otepē Otepää (Igaunija) Kultūras nama sieviešu tautas deju
kolektīvs „Nuustaku”
Daugavpils krievu kultūras centra deju kolektīvs „Uzori”,
Daugavpils Krievu liceja deju kolektīvs „Kružiliha”

15.35

Ambeļu Kultūras nama bērnu modes deju kopa „O.K.Dance”
Nīcgales pagasta Tautas nama līnijdeju grupa „Rodeo”

15.50

Daugavpils bērnu un jauniešu centra „Jaunība” deju studija
„Paradīze”, Show deju studija „Vizāža”, deju grupa
„Mūsdienu ritmi” un horeogrāfijas studija "Fantasy”
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17.00
Piedalās:

Noslēguma koncerts „Smelies iedvesmu Augšdaugavā!”
Daugavpils novada Kultūras centra tautas deju ansamblis „Līksme” un
vidējās paaudzes deju kolektīvs „Līksme”
Zarasu rajona (Lietuva) Kultūras centra tautas deju kolektīvs „Ežerūnas”
Otepē Otepää (Igaunija) Kultūras nama sieviešu tautas deju kolektīvs
„Nuustaku”
Glubokoje rajona (Baltkrievija) folkloras tautas teātris „Tereška”
VEF Kultūras pils tautas deju ansamblis „Gatve”,
VEF Kultūras pils vidējās paaudzes deju kolektīvs „Gatve – Otrā iespēja”,
Daugavpils Latviešu kultūras centra senioru deju kolektīvs “Atbalss”,
Daugavpils krievu kultūras centra deju kolektīvs „Uzori”,
Daugavpils Krievu liceja deju kolektīvs „Kružiliha”
Rīgas Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolas koklētāju
ansamblis „Liepa” un aktrise Karīna Lučiņina

Sporta aktivitātes
1 2 .3 0

Komandu reģistrācija airēšanas sacensībām (piestātne pie Daugavas)
un volejbolam (pie Slutišķu vecticībnieku mājas)

13.00 - 14.30

Airēšanas sacensības septiņvietīgās laivās "Vojager" un divvietīgās
smailītēs

13.00 - 14.30

Volejbola sacensības – pie Slutišķu vecticībnieku mājas

14.30 - 14.45

Airēšanas un pludmales volejbola sacensību uzvarētāju apbalvošana

15.00 - 16.00

Vizināšanās ar laivām, kanoe un smailītēm

15.00 - 16.00

Tautas sporta spēļu sacensības:
Baļķa mešana (individuāli) – pie Latgales sētas
Labirints (komandu sacensības – 4 cilvēki komandā) - pie Latgales sētas
Caurules piepildīšana (komandu sacensības – 4 cilvēki komandā) –
pie Daugavas
Spiningošana uz precizitāti (individuāli) – pie Daugavas

Tiesneši:

Sergejs Novikovs, Jānis Melders, Sergejs Komļevs, Juris Ivanovs,
Viktors Andrušķevičs, Evita Miglāne, Edgars Kucins, Edgars Miglāns
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Slutišķu vecticībnieku mājas pagalmā
13.15

Latgales goda dvieļu izstāde
Naujenes Novadpētniecības muzejs
Pētniece Zeltīte Barševska
Latgales goda dvieļu izstādē ir aplūkojami gan latgaliešu, gan slāvu
goda dvieļi jeb „rušņiki" [krievu val.: полотенце, рукотерник,
ручник, утирник, полка, ширинка].
„Rušņiki” tika darināti no linu vai kaņepju auduma, trīs vai vairāk
metrus gari. To greznošanai izmantoja tamborētas mežģīnes un
dažādās tehnikās darinātus simboliskus izšuvumus. „Rušņiki” tika
izmantoti visos ar cilvēka dzīves gājumu saistītos rituālos –
dzimšanas brīdī, kristībās un bērēs. Simboli izšuvumos stāstīja par
ģimenes stāvokli, vecumu un cilvēka dzīves gājumu.

13.30

Koncerts „Vysi muni gosti beja”

Piedalās:

Naujenes kultūras centra folkloras kopa „Rūžeņa”
Ambeļu Kultūras nama folkloras interešu kopa „Romaška”
Daugavpils novada Kultūras centra folkloras kopa „Dyrbyni”
Daugavpils Baltkrievu Kultūras centra vokāli instrumentālais
ansamblis "Praļeski"
Glubokoje rajona (Baltkrievija) folkloras tautas teātris „Tereška”

15.30

Filmas „Viens ciems. Visa Latvija” Slutišķi scenārija autores Noras
Ikstenas tikšanās ar Slutišķu sādžas iedzīvotājiem
„Slutišķu stāsti” ir viena no trim filmām ciklā „Viens ciems. Visa
Latvija”, kas tapušas kā „Latvijas Televīzijas” pirmais projekts,
gatavojoties Latvijas valsts 100. dzimšanas dienai. 2015. gada vasarā
trīs rakstnieki — Māris Bērziņš, Nora Ikstena un Pauls Bankovskis —
devās uz nomaļām vietām, lai, iepazīstot to vēsturi un iedzīvotājus,
rastu iedvesmu stāstiem un iemūžinātu Latviju īsi pirms tās simtgades.
Slutišķu sādžas vēsturē, kultūrā un šī brīža iedzīvotāju stāstos
iedvesmu smēlās Nora Ikstena. Filma atklāj Latgales kultūrvides
daudzveidību, parādot ciemu, kur līdzās latgaliskajām tradīcijām
vairākus gadu simtus mituši un vēl arvien dzīvo vecticībnieki.
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Radošās darbnīcas, meistarklases
Raiņa māja Berķenelē – spēļu plostu izgatavošana
Skrindu dzimtas muzejs – akmentiņu apgleznošana
Naujenes Novadpētniecības muzejs – murdu pīšana
Pirts zinības – pirtnieces Inga Krekele, Dzintra Abarone
Lielā musturdeķa darināšana
2011. gadā Naujenes Novadpētniecības muzejs uzsācis Lielā Augšdaugavas musturdeķa
veidošanu. Musturdeķa darināšanas mērķis ir izveidot lielāko musturdeķi Latvijā, kuru
varētu nostiept no viena Daugavas krasta līdz otram, iesaistot tā veidošanā pēc iespējas
vairāk dalībnieku un iekļūstot Ginesa rekordu grāmatā. Arī pēc festivāla aicinām sūtīt
fragmentus Lielajam musturdeķim, kas darināti jebkurā tehnikā (adījums, tamborējums,
mezglojums) ar izmēriem 10x10cm vai 20x20cm.
Izmantojamie materiāli: dažādu krāsu un veidu diegi.
Adrese: Naujenes Novadpētniecības muzejs
Skolas ielā 1, Naujenes ciems,
Naujenes pagasts, Daugavpils novads
LV-5462

2016. gada tūrisma sezonā apmeklētājiem tiek piedāvāta atjaunota un paplašināta
ekspozīcija „Slutišķu vecticībnieku lauku sēta ” , kura iekārtota Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstītā projekta „Vecticībnieku
vēsturiskās apbūves atjaunošana un lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšana Slutišķu sādžā” ietvaros.
Atjaunotā ekspozīcija atspoguļo Dienvidlatgales vecticībnieku lauku sētas iekārtojumu.
Tā sastāv no divām daļām: „Vecticībnieku dzīvojamās mājas” un 20. gs. 1.puses
zemkopības darbarīku kolekcijas „Zirgvilkmes darbarīki Daugavpils novadā”.
Ekspozīcija aprīkota ar moderniem LED displejiem, kuros izvietotas virtuālās izstādes, kā
arī plaša informācija par vecticībniekiem un apskatāmajiem eksponātiem. Sētas pagalmā
uzstādīti stendi, kuri sniedz informāciju par Slutišķu sādžu, tās vēsturi un cilvēkiem.
Informācija par tūrisma iespējām: www.naujenesmuzejs.lv

AUGŠDAUGAVIŅA BĒRNIEM
„IEDVESMAI PA PĒDĀM”
KARTE
Pats saviem spēkiem vai arī ar vecāku palīdzību smelies iedvesmu Augšdaugavā,
veicot 14 dažādus atraktīvus un interesantus uzdevumus!
Salasi un atzīmē kartē vismaz 10 zīmodziņus un droši nāc uz punktu Nr. 15!
Lai izdodas!
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SĀKUMS
ORIGAMI BRĪNUMS
PĒDIŅA PIE PĒDIŅAS
MOBILĀ LABORATORIJA
PLENĒRS „KRĀSU PLŪDI ŪDENĪ”
SMELIES IEDVESMU DAUDZVEIDĪBĀ
DAUGAVAS LOKU SKAITĪŠANA
SPĒĻU PLOSTU IZGATAVOŠANA
AKMENTIŅU APGLEZNOŠANA
PAPILDINI MUSTURDEĶI
MANI IEDVESMO…
DABAS SIMFONIJAS
KATRAM SAVU PASAKU
ZINI VAI MINI
IEDVESMAI PA PĒDĀM

Informācijas centrs

FESTIVĀLA DALĪBNIEKI
Daugavpils novada Kultūras centra tautas deju ansamblis „Līksme” un
vidējās paaudzes deju kolektīvs „Līksme”, vadītāja Aija Daugele
VEF Kultūras pils vidējās paaudzes deju kolektīvs „Gatve – Otrā iespēja”,
vadītāja Gunta Raipala
VEF Kultūras pils tautas deju ansamblis „Gatve”, vadītāja Gunta Raipala
Lubānas Kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Žuburi”, vadītāja Laila Ozoliņa
Pašvaldības aģentūras Ogres novada Kultūras centra senioru deju kolektīvs
„Ogrēnietis”, vadītāja Ināra Driksna
Garkalnes novada Kultūras centra „Berģi” senioru deju kolektīvs „Baltābele”,
vadītāja Liene Gailāne
Krāslavas Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Jautraviņa”,
vadītājs Jāzeps Ornicāns
Mālpils novada Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs „Sidgunda”,
vadītāja Māra Gaile-Dišereite
Jēkabpils pilsētas Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Sadancis”,
vadītāja Inese Lazdāne
Ērgļu saieta nama deju kolektīvs „Pastalnieki”, vadītāja Mārīte Taškāne
Naujenes kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs „Dveina”,
vadītāja Santa Matisāne
Daugavpils Latviešu kultūras centra senioru deju kolektīvs “Atbalss”,
vadītājs Ivars Mironovs
Daugavpils Krievu liceja deju kolektīvs „Kružiliha”, vadītāja Arina Popova
Daugavpils krievu kultūras centra deju kolektīvs „Uzori”, vadītāja Arina Popova
Ambeļu Kultūras nama bērnu modes deju kopa „O.K.Dance”,
vadītāja Oksana Kitajeva
Nīcgales pagasta Tautas nama līnijdeju grupa „Rodeo”, vadītāja Rudīte Grosberga
Daugavpils bērnu un jauniešu centra „Jaunība” deju studija „Paradīze”,
vadītāja Žanna Trojāne
Daugavpils bērnu un jauniešu centra „Jaunība” show deju studija „Vizāža”,
vadītāja Jeļena Grizāne
Daugavpils bērnu un jauniešu centra „Jaunība” deju grupa „Mūsdienu ritmi”,
vadītāja Tamara Shushunova
Daugavpils bērnu un jauniešu centra "Jaunība" horeogrāfijas studija „Fantasy”,
vadītāja Vera Kokhan

FESTIVĀLA DALĪBNIEKI

Naujenes kultūras centra folkloras kopa „Rūžeņa”, vadītāja Inga Zeile
Daugavpils novada Kultūras centra folkloras kopa „Dyrbyni”, vadītāja Anna Briška
Vaboles pagasta Kultūras nama etnogrāfiskais ansamblis „Vabaļis”,
vadītājs Artūrs Uškāns
Ambeļu Kultūras nama interešu kopa „Romaška”, vadītājs Aleksandrs Borkovskis
Daugavpils novada Kultūras centra vokālais ansamblis „Stage On",
vadītāja Tatjana Larionova
Daugavpils Baltkrievu Kultūras centra vokāli instrumentālais ansamblis „Praļeski”,
vadītāja Anastasija Mališeva
Rīgas Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansamblis „Liepa”,
vadītāja Linda Kūla
Aktrise Karīna Lučiņina

Zarasu rajona (Lietuva) Kultūras centra tautas deju kolektīvs „Ežerūnas”,
vadītāja Diana Skusevičienė.
Otepē Otepää (Igaunija) Kultūras nama sieviešu tautas deju kolektīvs „Nuustaku”,
vadītāja Angela Toome
Glubokoje rajona (Baltkrievija) folkloras tautas teātris „Tereška”,
vadītāja Nataļja Ņikifaroviča

Naujenes novadpētniecības muzejs, direktore Evita Kusiņa-Koļesņika
Skrindu dzimtas muzejs, direktore Anna Lazdāne
Raiņa māja Berķenelē, direktore Inese Bērziņa
Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta centrs, vadītājs Edgars Kucins
Daugavpils novada Izglītības pārvalde, vadītāja Irēna Bulaša
Špoģu mūzikas un mākslas skola, direktors Andrejs Repins
SIA „Beibuki”, Ilmārs Lociks
Biedrība „Latgales tūrisma un airēšanas centrs”, vadītājs Aleksejs Lavrenovs

FESTIVĀLA ORGANIZATORI
Festivāla organizatori:
Daugavpils novada dome
Daugavpils novada Kultūras pārvalde
Naujenes pagasta pārvalde
Rīcības komiteja:
Vanda Kezika – komitejas priekšsēdētāja, novada pašvaldības izpilddirektore
Ināra Mukāne – komitejas priekšsēdētājas vietniece, novada Kultūras pārvaldes vadītāja
(t. 29191840)
Komitejas locekļi:
Aleksandrs Aizbalts – novada pašvaldības izpilddirektores vietnieks
Ināra Miglāne – Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja
Edgars Kucins – Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta centra vadītājs
Edgars Miglāns – novada domes Sporta nodaļas vadītājs
Kristīna Isate – novada domes Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Jāzeps Krukovskis – Attīstības nodaļas Projektu daļas projektu koordinators
Jānis Silovs – novada domes Dabas parka „Daugavas loki” nodaļas vadītājs
Rolands Gradkovskis – novada pašvaldības aģentūras „TAKA” direktors
(t. 29431360)
Jolanta Bāra – novada pašvaldības aģentūras „TAKA” speciāliste
Evita Kusiņa-Koļesņika – Naujenes Novadpētniecības muzeja direktore
Aija Daugele – Daugavpils novada Kultūras centra galvenā speciāliste deju jautājumos,
Daugavpils deju apriņķa virsvadītāja
Ļubova Koržavina – novada Kultūras pārvaldes saimniecības vadītāja
Terēzija Ūbele – Daugavpils novada Kultūras centra Mācību un informācijas centra
vadītāja
Olga Kuzmina – Naujenes kultūras centra direktore
Ingrīda Semjonova – Daugavpils novada Kultūras pārvaldes lietvedības pārzine
Brīvpātīgie palīgi: Sindija Mole, Mareks Kupšāns, Signija Zaķe, Megija Gintere,
Līga Vaidere, Sintija Giptere, Diāna Vasiļjeva, Diāna Pilipecs, Aleksandra Vereščagina,
Anna Puškarjova, Artūrs Ciršs, Līga Seile, Evelīna Egle, Alīna Osipova, Karīna Lipšāne,
DU mākslas menedžmenta 2. kursa studente Vita Vanaga, Daugavpils Universitātes
Humanitārās fakultātes maģistra programmas "Starpkultūru attiecības" 1.kursa studenti:
Santa Vaišle, Kristīne Berdnikova, Sergejs Plaskins
Festivāla mākslinieciskā direktore: Inta Uškāne (t. 26763573)
Režisore: Baiba Vingre
Māksliniece: Olga Gžibovska
Norišu vadītāji:
Viesturs Rencis, Anita Auzāne, Linda Miezīte, Regīna Kokina
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PIEMIŅAS BRĪDIS
AKTIVITĀTES BĒRNIEM. SĀKUMS
VIDES IZGLĪTĪBAS AKTIVITĀTES
VOGULU DZIMTAS KERAMIKAS IZSTĀDE
IZSTĀDE „DAUGAV' ABAS MALAS”
FESTIVĀLA ATKLĀŠANA
DIENAS KONCERTI
LIELKONCERTS
RADOŠĀS DARBNĪCAS
LATGALES GODA DVIEĻU IZSTĀDE
KONCERTS
FILMA „VIENS CIEMS. VISA LATVIJA.” SLUTIŠĶI
PIKNIKA VIETA
AMATNIEKU TIRDZIŅŠ
SPORTA AKTIVITĀTES
MĀKSLAS PLENĒRS
A-STĀVVIETA

Informācijas centrs

FOTOMIRKĻI NO „AUGŠDAUGAVAS”
NORISĒM

FESTIVĀLA ATBALSTĪTĀJI

DAUGAVPILS NOVADA
KULTŪRAS PĀRVALDE

Bukletā izmantotas Unas Ilarionovas, Gunta Kaminska,
Staņislava Jaškula, Anitas Auzānes fotogrāfijas

Paldies par sadarbību!
www.augsdaugava.lv

