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Naujenes Kultūras centra 2008. gada darbības pārskats 
 
 

1. Pamatinformācija 
 
Naujenes kultūras centrs (turpmāk NKC) ir  kultūras iestāde, kuras misija ir: 

- uzlabot dzīves kvalitāti, veicināt daudzveidību, līdzsvarotību, izcilību kultūrā, 
palielinot kultūras ieguldījumu pašvaldībā un indivīda attīstībā, sekmēt pieejamību 
kultūras vērtībām visiem Naujenes pagasta iedzīvotājiem, saglabājot savdabīgās 
kultūras tradīcijas, to pārmantojamību, latviešu valodu un jaunrades potenciālu.   
 
   NKC ir  Naujenes pagasta pašvaldības dibināta un pakĜautībā esoša iestāde. Līdz 
1999. gadam Naujenes pagasta teritorijā darbojās 4 tautas nami lielākajos pagasta 
ciemos: Naujenē, Kraujā, Vecstropos un Locikos. 1999. gada maijā tika veikta 
kultūras iestāžu reorganizācija, kuras rezultātā uz Lociku tautas nama bāzes tika 
izveidots Naujenes kultūras centrs. 
 

NKC funkcija  ir : 

- īstenot valsts kultūrpolitikas virzienus pagastā, uzturēt latviešu kultūras tradīcijas un 
sekmēt cittautu kultūras attīstību, veicināt kultūras mantojuma saglabāšanu un tā 
izmantošanu, koordinēt pagasta kultūras, izglītības iestāžu un sabiedrisko 
organizāciju darbu kopīgu kultūras mērėu sasniegšanā.   

 
   Balstoties uz NKC funkciju,  2008. gadā tika izvirzīti sekojošie pamatuzdevumi: 
 
1. Veidot NKC kā laikmetīgu, daudzfunkcionālu kultūras, sabiedriskās dzīves centru. 
2. Organizēt un nodrošināt NKC amatiermākslas kolektīvu kvalitatīvu darbību, 
iesaistīt tos vietējās, reăionālās valsts un starptautiskas kultūras norisēs, rūpēties par 
kolektīvu māksliniecisko izaugsmi. 
3. Veikt vispusīgu Naujenes pagasta iedzīvotāju interešu un mūžizglītojošu darbību. 
4. Rīkot valsts svētku un tradicionālo svētku sarīkojumus, koncertus, konkursus, 
teatralizētus uzvedumus, tematiskos vakarus, izstādes un izklaides pasākumus visu 
vecumu iedzīvotājiem, atbilstoši pagasta  padomes  apstiprinātam gada  plānam. 
5. Veidot sadarbību ar dažādām  Latvijas un ārvalstu organizācijām, biedrībām 
fondiem, rajona kultūras iestādēm, pašvaldības iestādēm, uzĦēmējiem un firmām 
kultūras un izklaides jomā. 
6. Veicināt kultūras tūrisma attīstību un veidot pastāvīgu sadarbību ar pagasta 
pašvaldības iestādē, Daugavpils tūrisma informācijas centru vienotu kultūras tūrisma 
produktu un programmu izveidi un piedāvājumam. 
7. Izstrādāt NKC attīstības programmas un konkursu projektus. 
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2. Naujenes kultūras centra darbības pozitīvais izvērt ējums 

 
   2008. gada bija īpaši svarīgs un nozīmīgs  Naujenes kultūras centra folkloras kopai 
„RūžiĦa”, jo notika viĦu diska „Auga, auga apiĦeits …” prezentācija. Par šo albūmu 
f/k „RūžeĦa” Daugavpils rajona konkursā „Neparastais kultūrvēsturiskais 
mantojums” tika atzīta par uzvarētāju grupā „Nemateriālais kultūrvēsturiskais 
mantojums”. 2008. gada jūlij ā kolektīvs piedalījās XXIV Vispārējos latviešu 
Dziesmu un XIV Deju svētkos Rīgā, kā arī novembrī starptautiskā folkloras festivālā 
„BALTICA – 2009” skatē koncertā, kur vienīgā no Daugavpils rajona folkloras 
kopām dabūja visaugstāko novērtējumu un tiesības piedalīties „Baltica 2009” 
koncertos . 
   NKC jau piedalījās Starptautiskā tautas mākslas festivāla „Augšdaugava” 
organizēšanā. Starptautiskais tautas mākslinieku festivāls „Augšdaugava 2008” 
notika Naujenes pagasta Slutišėu ciemā, kura mērėis – latviešu un cittautiešu 
kultūrvides kopšana un tradicionālās amatniecības popularizēšana. 
NKC organizēja un piedalījās akcijā „Gaismas tilti”, kurš notika Juzefovas parkā. Par 
šo pasākumu, kā vieni no labākajiem organizatoriem, saĦēma Pateicības rakstu.  
2008. gadā Naujenes kultūras centrā aktīvi darbojās 4 pašdarbības kolektīvi: folkloras 
kopa “RūžeĦa” (vadītāja I.Zeile), vokālais ansamblis „GaismiĦa” (vad.V. Davidova 
un J.Juzefoviča), moderno deju kolektīvs „Liāra” un bērnu vokālais ansamblis 
„Lakstīgala”. Visi kolektīvi piedalījās rīkotajos pasākumos gan Naujenes pagastā, 
gan Daugavpils rajonā, kā arī citos Latvijas  reăionos.  
Tika atvērts publiskais interneta pieejas punkts, kurš organizēja lietotāju apmācību 
darbam ar datoru un internetu. Interneta punkts nodrošināja informācijas pieejamību 
ikvienam Naujenes pagasta iedzīvotājam. 
   Regulāri tika rīkoti izklaidējoša rakstura pasākumi jauniešiem un bērniem. Vasaras 
brīvlaikā bērniem vasaras nodarbinātības programmas ietvaros tika organizēti dažādi 
pasākumi: pulciĦi, video seansi, diskotēkas, pārgājieni, konkursi, sacensības. 
Pasākumu skaits, kuri tiek novadīti Naujenes kultūras centrā nav pieaudzis, tāpēc 
gribas piesaistīt vairāk Naujenes pagasta iedzīvotāju uzmanību, iesaistīt vietējos 
iedzīvotājus dažādu pasākumu svinēšanā, mācot viĦus rast prieku kopā saiešanā. 
 2008. gadā Naujenes kultūras centrā tika novadīti 62 pasākumi, no tiem 25 lielie 
pasākumi. Amatiermākslas kolektīvi piedalījās 43 izbraukuma koncertos. Pasākumi 
aptvēra dažāda vecuma, sociālās un interešu grupas. Tie tika veidoti tā, lai tajos 
iesaistītu iespējami vairāk pagasta iedzīvotāju. KC pasākumi tika organizēti dažādam 
mērėauditorijām, tai skaitā bērniem notika tādi pasākumi, kā mazo vokālistu 
konkurss „Cālis”, Zinību diena, Ziemassvētku bērnu eglītes u.c.  
   Naujenes pagasta mazaizsargātajiem iedzīvotājiem (cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām, pensionāriem) tika organizēti tādi pasākumi, kā Jaungada balle, 
pasākums vecāka gada gājuma cilvēkiem „Senioru balle”. NKC bija arī iespēja 
apmeklēt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra „Veselības skolas” 
nodarbības.  
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Naujenes pagasta dzīvojošām ăimenēm notika pasākumi, veltīti Tēvu un Mātes 
dienai. Liela uzmanība tika pievērsta gadskārtu ierašu svinēšanai un folkloras 
tradīciju saglabāšanai. Šajā sakarā pagasta iedzīvotājiem tika organizēti tādi 
pasākumi kā MeteĦi, Lieldienas, Līgo svētki, Ziemassvētki. 
    

3.Naujenes kultūras centra finansiālais nodrošinājums
 

   Naujenes kultūras centra 2008. gada ieĦēmumu un izdevumu tāme sastādīja Ls 
74 854, t. skaitā Ls 1 191 mērėdotācija folkloras kopas „RūžeĦa” vadītājas atlīdzībai. 
Naujenes pagasta iedzīvotājiem ir piedāvāti maksas pakalpojumi: jauniešu 
diskotēkas, sporta zāles apmeklējumi. 2008. gadā no maksas pakalpojumiem iegūti 
Ls 880. Salīdzinājumā ar 2007 gadu ieĦēmumu no maksas pakalpojumiem apjoms 
palielinājās par 13.1 %. 
   2008. gadā četras reizes tika veikti Naujenes kultūras centra ieĦēmumu un 
izdevumu tāmes grozījumi. IeĦēmumi 2008. gada laikā palielinājās par diviem 
atbalstītiem projektiem par kopējo summu Ls 1 800, t. skaita Kultūrkapitāla fonda 
projekts „Augšdaugava 2008” un Daugavpils rajona tautas izglītības un kultūras 
centra projekts „Starptautiskais mākslas festivāls „Augšdaugava””. Papildus 2008. 
gadā bija saĦemti ziedojumi Starptautiska mākslas festivāla „Augšdaugava” 
organizēšanai Ls 800 apmērā. Salīdzinājumā ar 2007. gadu ieĦēmumi un izdevumi 
palielinājās par 8 %, jeb Ls 5 505.  

 

Naujenes kultūras centra 2008. gada izdevumu analīze

Pamatkapitāla 
veidošana; 4298; 

6%Pamatfunkciju 
izpildes 

nodrošināšana; 
15630;
 21%

Ēkās un telpu 
uzturēšana; 

15304;
 20%

Darba samaksa 
un VSAOI; 

39622; 
53%

 
 
   2008. gada Naujenes kultūras centra izdevumiem bija sekojošs sadalījums (shēma): 
*Ls 39 622 (52.9%) tika izlietoti darba algai un Valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām. Naujenes kultūras centra darbinieku vidēja mēneša darba alga 
2008. gadā sastādīja Ls 222, kas par Ls 54 (32 %) vairāk nekā 2007. gadā. 
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*Ls 15 304 (20.4 %) tika izlietoti Naujenes kultūras centra ēkas un telpu uzturēšanai. 
No tiem Ls 9 989 (65.2%) sastādīja maksa par komunālajiem pakalpojumiem ( 
apkuri, ūdeni un kanalizāciju, elektroenerăiju), kuru izlietošanai apstiprināti mēneša 
limiti. Komunālo pakalpojumu apmaksai, salīdzinājumā ar 2007. gadu izlietots par 
45.7 % vairāk līdzekĜu, jo tika palielināti komunālo pakalpojumi tarifi, t. sk. 
maksājumi par apkuri sastādīja Ls 9 044, salīdzinājuma ar 2007. gadu palielinājās par 
44.8%, maksa par elektrību sastādīja Ls 825, salīdzinājuma ar 2007. gadu pieaugums 
sastādīja 59.5 %, ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem izlietoti Ls 120, 
salīdzinājuma ar 2007. gadu pieaugums sastādīja 30.2 %. 
Bez tam apmaksāti apsardzes pakalpojumi Ls 706, remontdarbi (logu uzstādīšana, 
durvju nomaiĦa, kanalizācijas sistēmas remonts) Ls 3 371, pārējie iestāžu uzturēšanas 
pakalpojumi (atkritumu izvešana, teritorijas appĜaušana, deratizācija, tehniska 
apkalpošana) Ls 1604, ka arī kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli Ls 
1404. 
*Ls 15 630 (20.9 %) izlietoti Naujenes kultūras centra pamatfunkciju izpildes 
nodrošināšanai, t. skaita izklaides pasākumu organizēšanai Ls 9 333, telefona un 
interneta pakalpojumu apmaksai Ls 889, biroja preču un inventāra iegādei izlietots Ls 
2 829.  
*Ls 4 298 (5.7 %) tika izlietoti pamatlīdzekĜu iegādei – kopētāja, radio mikrofona, 
skatuves apgaismošanas aparatūras, informatīva stenda, mēbeĜu, kā rezultātā uzlaboti 
darba apstākĜi darbiniekiem un nodrošināta kvalitatīva izklaides pasākumu 
organizēšana. 
   2009. gadā Naujenes kultūras centra budžets sastādīs Ls 63 428, samazināsies uz 
15.3 %, saskaĦā ar izmaiĦām likumdošanā un finansējuma samazināšanu. 

 
 

    
 
 
 



4.  Naujenes kultūras centra darbinieku nodarbinātība  
 

Naujenes kultūras centra struktūra 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
                                                                                                
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naujenes kultūras centrā strādā 13 darbinieki. 
2008.gadā NKC darbinieku štatā bija sekojošas amatu vietas: 

Amatiermākslas un 
skatuves mākslas daĜa 
- Pasākumu organizators 
- Amatiermākslas 
kolektīvu vadītāji (4) 
 

SkaĦas, gaismas un 
mākslinieciskā 
noformējuma daĜa 
- SkaĦu un gaismas 
operators    
- Diskžokejs 
- Noformēšanas mākslinieks 
 

Saimnieciskā daĜa 
-Saimniecības 
pārzinis 
- Apkopējas 
- Remontstrādnieks 
- Sētnieks 
 
 

Naujenes Kultūras centra direktors 

Publiskais 
interneta  
Pieejas 
punkts 
-Informācijas 
sistēmu 
administrators 

 

-Izveido NKC  
māksliniecisko, gaismas un 
mūzikalo noformējumu 
 
-Veido un attīsta skaĦu 
ierakstu pakalpojumus  
(digitālais, audio u.c.) 
 

Naujenes pagasta padome 
Dibinātājs 

Naujenes Kultūras 
centrs 

Izglītības, kultūras un veselīga 
dzīvesveida veicināšanas 

komiteja 
 Kontrole 

Naujenes pagasta padomes 
izpilddirektor s 

 Pārraudzība 

Kult ūras ministrijas Daugavpils 
rajona galvenā valsts inspektore  

Konsultācijas 
 

Daugavpils rajona padomes 
Tautas izglītības un kultūras 

centrs  
Apmācība, informācija 

Vokālais ansamblis 
„GaismiĦa” 

 

Moderno deju 
kolektīvs „Liāra”  

 

Bērnu vokālais  
ansamblis 

„Lakstīgala” 
 

- Organizē un nodrošina amatiermākslas kolektīvu kvalitatīvu darbību 
- Informatīvi metodiskā un konsultatīvā darba nodrošināšana 
- Sniedz daudzveidīgus un kvalitatīvus kultūras pakalpojumus (rīko izstādes, 
tematiskos vakarus, teatralizētus uzdevumus, valsts svētku un tradicionālo svētku 
sarīkojumus, koncertus, konkursus un izklaides pasākumus visu vecumu 
iedzīvotājiem). 
 

- organizē lietotāju apmācību darbam ar 
datoru un internetu 
- organizē informācijas pieejamību 
ikvienam Naujenes pagasta iedzīvotājam 

Folkloras kopa 
„RūžeĦa” 
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Ar augstāko izglītību  - 6,  ar vidējo profesionālo izglītību – 7: 
- Direktors (augstākā izglītība) 
- Pasākumu organizators (vidējā profesionālā izglītība) 
- Folkloras kopas  „RūžeĦa” vadītāja (augstākā izglītība) 
- Vokālajā ansambĜa „GaismiĦa” vadītāja (augstākā izglītība) 
- Moderno deju kolektīva „Liāra” vadītāja (vidējā profesionālā 

izglītība) 
- Saimniecības pārzinis (vidējā profesionālā izglītība) 
- noformēšanas mākslinieks (augstākā izglītība) 
- skaĦu un gaismas operators (augstākā izglītība) 
- dīdžejs (vidējā profesionālā izglītība) 
- remontstrādnieks (vidējā profesionālā izglītība) 
- 2 apkopējas (vidējā profesionālā izglītība) 
- Sētnieks(vidējā profesionālā izglītība) 
- Bērnu vokālā ansambĜa „Lakstīgala” vadītāja (augstāka izglītība) 

Gada laikā speciālistiem tika dota iespēja paaugstināt savu kvalifikāciju 
gan kursos, gan semināros. 
 
Naujenes kultūras centrā 2008.gadā darbojās 4 pašdarbības 
kolektīvi: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   - Folkloras kopas „RūžeĦa”  vadītāja ir Inga Zeile – talantīga 
pedagoăe ar mūzikas bakalaura grādu tautas mūzikas instrumentu 
specialitātē, kuru ieguvusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. 
Inga Zeile, katru gadu apmeklējot dažāda veida kursus un seminārus, 
paaugstina gan savu kvalifikācijas līmeni, gan sekmē folkloras kopas 
attīstību, piedaloties dažāda līmeĦa koncertos un festivālos. Paralēli 
I.Zeile pasniedz Daugavpils Mūzikas koledžā. 
   Folkloras kopa „RūžeĦa” darbojas kopš 1996. gada. 2008. gads bija 
īpaši svarīgs un nozīmīgs kolektīva darbībā, jo 28. februārī notika 
folkloras kopas „RūžeĦa” diska "Auga, auga apiĦeits ..." prezentācija.  
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   2008.gadā f/k „RūžeĦa” par albumu „Auga, auga apiĦeits ...” 
Daugavpils rajona konkursā „Neparastais kultūrvēsturiskais mantojums” 
tika atzīta par uzvarētāju grupā „Nemateriālais kultūrvēsturiskais 
mantojums”. Tā tika apbalvota ar Daugavpils rajona padomes Atzinības 
rakstu un vērtīgām balvām. 2008.gadā folkloras kopā darbojas 14 dažādā 
vecuma dalībnieki – gan pusaudži, gan pieaugušie, kurus apvienoja 
kopējas intereses un mērėi, citiem vārdiem runājot, f/k „RūžeĦā” pulcējās 
cilvēki, kuri mīl latviešu un latgaliešu tautas dziesmas, dejas un savu 
pasaules uztveres pamatu atrod latviskajā dzīvesziĦā. Visi folkloras kopas 
dalībnieki sava ziĦā ir amatieri un veltīja darbībai folkloras kopā lielu 
daĜu sava brīvā laika. ViĦi mācīja un nesa tālāk pasaulē Latgales novadā, 
it īpaši Naujenes pagastā, savākto un pierakstīto folkloras materiālu: 
dziesmas, dančus, rotaĜas, teikas un ieražas, restaurēja mūsu tautas 
dzīvesziĦu. Ar f/k „RūžeĦas” palīdzību Naujenes pagastā tika saglabātas 
latviešu tautas tradīcijas un paražas. 
   Salīdzinājumā ar 2007. gadu, 2008. gadā palielinājās f/k „RūžeĦa” 
piedalīšanās pasākumos. Ja 2007. gadā folkloras kopa piedalījās 22 
dažāda veida pasākumos, tad 2008. gadā – 25, palielinoties uzstāšanos 
skaitam gan pagastā, gan Latvijas mērogā. 2008. gadā folkloras kopa 
„RūžeĦa” uzstājās 9 pasākumos pagasta līmenī, 4 – Daugavpils un 
Daugavpils rajona līmenī, 4 – valsts līmenī , 5 – citās Latvijas pilsētās. 
   ĥemot vērā visas 2008. gada uzstāšanās dažāda veida pasākumos, var 
secināt, ka „RūžeĦa” deva vislielāko ieguldījumu Naujenes pagasta 
kultūras dzīvē, uzstājoties pagasta rīkotajos svētkos un koncertos: 
„AUGŠDAUGAVA – 2008”, MeteĦi, Lieldienas, Zemnieku balle, LR 
Proklamēšanas gadadienai veltīts koncertā, kā arī dažādos citos 
koncertos, kuri bija organizēti Markovā, Naujenes Novadpētniecības 
muzejā un Naujenes kultūras centrā. 
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   Nedrīkst atstāt bez uzmanības folkloras kopas „RūžeĦa” piedalīšanos 
Starptautiskā folkloras festivāla „BALTICA - 2009” skatē – koncertā, 
kuras mērėis bija izvērtēt folkloras kopu, etnogrāfisko ansambĜu un citu 
izpildītāju māksliniecisko un organizatorisko līmeni dalībai festivālā. 
Naujenes folkloras kopai „RūžeĦa” piešėirta augstākā A pakāpe.  
   Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 2008.gadā paaugstinājās f/k 
„RūžeĦa” uzstāšanās valsts līmenī un Latvijas dažādos reăionos. Ja 2007. 
gadā uzstāšanās skaits gan galvaspilsētā, gan citās Latvijas pilsētās bija 
tikai 3, tad jau 2008. gada tas sastādīja – 9. 2008. gadā norisinājās XXIV 
Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētki, kuros Naujenes pagastu 
pārstāvēja f/k „RūžeĦa”.  
   Par savu aktivitāti 2008. gadā f/k „RūžeĦa” saĦēma Pateicības rakstus 
un diplomus. 
   F/k „RūžeĦa” panākumi ir kā piemērs visiem Naujenes kultūras centra 
pašdarbības kolektīviem. 
 

 

Dziesmu svētkos kopā ar pagasta padomes 
priekšsēdētāju V.Pudovkinu 

 
   Jauniešiem tika piedāvāta iespēja piedalīties mākslas kolektīvos 
„Li āra” un „Lakst īgala”.  

- Moderno deju kolektīvs „Li āra” 
   Kolektīvs tika nodibināts 2001.gada. Tā vadītāja ir Oksana Bogdanova. 
Savā laikā kolektīvs strauji attīstījās, piedalījās dažādos pasākumos, 
konkursos un skatēs. Diemžēl 2008. gads nebija veiksmīgs kolektīvam. 
Gada garumā mainījās dalībnieku skaits un sastāvs, tāpēc salīdzinājumā 
ar iepriekšējiem gadiem uzstāšanos skaits krietni samazinājās. Ja       
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2006.gadā „Li āra” piedalījās 29 dažāda veida pasākumos, 2007.gadā – 11 
pasākumos, tad 2008. gadā tikai četros. Drīzāk tas saistīts ar kolektīva 
darbības pārtraukumu 2006.gadā, kā arī kolektīva dalībnieku skaita 
samazināšanos ietekmēja tas, ka daudzas kolektīva dalībnieces sāka 
mācīties Daugavpilī vai 9.klasē un nebija iespējas un laika pievērst aktīvu 
uzmanību darbībai kolektīvā. 
   2008. gadā mūsdienu deju kolektīvā „Li āra” nodarbojās 14 dalībnieki, 
kas savukārt bija sadalīti 2 vecuma grupās: 
- 1.– 4. klašu grupa – 7 dalībnieki,  
- 9. –12. klašu grupa – 7 dalībnieki.  
Deju kolektīvs „Liāra” piedalījās 4 pagasta pasākumos: Mātes dienai 
veltītā koncertā, Lāču pamatskolas jubilejas gadadienā, egles iedegšanā 
Naujenes pagastā. 
 

- Bērnu vokālais ansamblis „Lakstīgala” 
   2008.gada aprīlī mēnesī Naujenes kultūras centrā sāka darboties 
vokālais ansamblis „Lakstīgala”. Kolektīva vadītāja bija Viktorija 
Černišova – jauna, aktīva pedagoăe ar profesionālo izglītību mūzikas 
jomā. ViĦa  mēăināja izveidot jaunu radošo kolektīvu. Jau pēc mēneša 
„Lakstīgala” veiksmīgi  piedalījās  koncertā, veltītā Mātes dienai. Līdz 
gada beigām  bija vēl divas uzstāšanās: bērnu vasaras nometnes 
noslēguma koncertā un Senioru ballē. Diemžēl neizdevās  sapulcināt 
bērnus stabilā  kolektīvā, jo mēăinājumi  notika vēlu  vakarā, kad bērni 
bija jau noguruši pēc skolas un otrs iemesls  – Lāču pamatskolā arī 
darbojās vokālais ansamblis un daudzi dziedāja arī tur, līdz ar to nebija 
intereses apmeklēt divus vokālos ansambĜus vienlaicīgi. 
 

- Vokālais ansamblis „GaismiĦa”. 
   Vokālais ansamblis „GaismiĦa” priecē klausītājus ar savām dziesmām 
jau gandrīz 15 gadus. Ilgus gadus ansambli vadīja Valentīna Davidova. 
Tieši viĦa deva ansamblim šo skanīgo nosaukumu un līdz ar to noteica 
tā turpmāko attīstību un darbību.  
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   Paši ansambĜa dalībnieki stāsta: „Dziedāšana ansamblī mums dara 
prieku un mēs gribam tajā dalīties ar citiem”. AnsambĜa dalībniekiem 
piemīt optimistiska atsaucība, enerăija, dziesmas mīlestība. Laikam tas 
tik ilgus gadus saturējis kopā ansambĜa kodolu. 
   2008.gadā ansambĜa vadītāja bija Janīna Juzefoviča – sirsnīgs un 
talantīgs pedagogs ar lielu darba pieredzi pašdarbības kolektīvu jomā.  
AnsambĜa sastāvā bija 14 cilvēki: dažāda vecuma un tautības sievietes un 
vīrieši, to vidū arī daudz talantīgu dzejnieku. Kolektīvā iezīmējās solisti, 
dueti, trio. Vokālā ansambĜa repertuārs bija visai daudzveidīgs: dziesmas 
dažādās valodās, ar dažādu saturu un noskaĦu. Kolektīvs aktīvi piedalījās 
pagasta pasākumos, pilsētas koncertos. Tuvākajos kolektīva plānos ir 
gatavošanās konkursiem.  
   Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu kolektīva uzstāšanos skaits  
samazinājās: 2007.gadā vokālais ansamblis piedalījās 19 pasākumos, bet 
2008.g. – 11 pasākumos. Tas saistīts ar to, ka  kādu laiku  kolektīvs palika 
bez vadītājas un  tikai septembra mēnesī  darbu uzsāka jaunā kolektīva 
vadītāja J.Juzefoviča, kura apguva ar kolektīvu jaunu repertuāru. Mainījās 
arī ansambĜa sastāvs, ja pirms tam tas bija sieviešu vokālais ansamblis, 
tad gada beigās – jauktais kolektīvs. Jau 1.oktobrī J.Juzefovičas vadītais 
kolektīvs Senioru ballē uzstājās jaunajā sastāvā. Decembrī „GaismiĦa” 
piedalījās egles iedegšanā Naujenes pagastā, uzstājās Krievu Namā 
Daugavpilī. Ceram, ka ansamblis 2009.gadā kĜūs par stabilu kolektīvu un 
izaugs tā uzstāšanos skaits un līmenis.  
   2008. gadā ansamblis uzstājās 6 pasākumos pagasta līmenī, 2 – 
Daugavpils un Daugavpils rajona līmenī, 2 – citās Latvijas pilsētās. 
Negatīvais Naujenes kultūras centra darbībā ir tas, ka no četriem 
pašdarbības kolektīviem līdz gada beigām veiksmīgi darbojās tikai divi 
pašdarbības kolektīvi: folkloras kopa „RūžeĦa” un vokālais ansamblis 
„GaismiĦa”. Pārējo kolektīvu darbības pārtraukšana ir skaidrojam ar 
dalībnieku pasīvo nodarbību apmeklējumu, līdz ar to zaudējot šo 
kolektīvu rentabilitāti. 
 

5. NKC sadarbība ar pašvaldību  
 
   2008.gadā NKC sadarbojās ar Naujenes pagasta padomi un pagasta 
iestādēm. 
   NKC ir izveidojušās ciešas sadarbības saites ar citām pašvaldības 
iestādēm. Sadarbībā ar Naujenes mūzikas skolu, Naujenes un Lāču 
pamatskolām, Bērnu un jauniešu centru, Naujenes pirmsskolas izglītības 
iestādi, Naujenes tautas bibliotēku, Naujenes Novadpētniecības muzeju 
un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centru tika organizēti 
interesanti pasākumi dažādam mērėauditorijām. 
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   NKC sadarbojās ar Daugavpils rajona padomes Tautas izglītības un 
kultūras centru, kā arī  ar Daugavpils rajona Interešu izglītības metodisko 
centru, kur saĦēma konsultatīvu un metodisku palīdzību. 
Folkloras kopa „RūžeĦa” sadarbojās ar Krāslavas raj. Izvaltas pag.  
folkloras kopu  „Izvoltīši ”, Daugavpils raj. Ilūkstes KN folkloras kopu, 
Ludzas raj. Pušmucovas folkloras kopu. 
Moderno deju grupa „Liāra ” sadarbojās ar rajona Tautas kultūras un 
izglītības centru. 
Sieviešu vokālais  ansamblis „GaismiĦa” – ar  Daugavpils Krievu 
namu,Vācu biedrību, Lietuviešu biedrību. 
 

 

Starptautiskais pūšamo instrumentu  
saiets „Lai skan taure!” 
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6. Naujenes kultūras centra organizētie pasākumi  
 

 

 Lavijas Republikas  
90.gadadienas pasākums 

   2008.gadā nav pieaudzis kultūras centrā novadīto pasākumu skaits, 
tāpēc gribas iesaistīt Naujenes pagasta iedzīvotājus dažādos pasākumos, 
mācot viĦus rast prieku kopā atpūšoties un izklaidējoties. 
   Naujenes kultūras centrs gada laikā pagasta iedzīvotājiem organizēja 22  
lielus pasākumus, kā arī dažus mazus pasākumus. Tie aptvēra dažāda 
vecuma, sociālās un interešu grupas. Pasākumi tika veidoti tā, lai tajos 
iesaistītu iespējami vairāk pagasta iedzīvotāju. 
   Tika organizēti pasākumi dažādam mērėauditorijām, tai skaitā bērniem 
tādi pasākumi, kā mazo vokālistu konkurss „Cālis”, bērnu vasaras 
nodarbinātības pasākumi, Zinību diena, bērnu Ziemassvētku eglītes u.c. 
Naujenes pagasta mazaizsargātajiem iedzīvotājiem (cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām, pensionāriem) notika tādi pasākumi kā Jaungada balle, 
pasākums vecāka gada gājuma cilvēkiem „Senioru balle”, NKC bija arī 
iespēja apmeklēt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra 
„Veselības skolas” nodarbības. 
   Naujenes pagasta dzīvojošām ăimenēm tika organizēti Tēvu un Mātes 
dienai veltīti pasākumi. 
   Liela uzmanība tika pievērsta gadskārtu ierašu svinēšanai un folkloras 
tradīciju saglabāšanai. Pagasta iedzīvotājiem bija organizēti tādi 
pasākumi kā MeteĦi, Lieldienas, Līgo svētki, Ziemassvētki. 
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„Augšdaugava – 2008” 
 
   Sadarbībā ar visu pagastu un viesiem no citiem rajoniem, pilsētām un 
valstīm NKC jau 11 gadu piedalījās Starptautiskā tautas mākslas 
festivāla „Augšdaugava” organizēšanā. „Augšdaugava” ir svētki, kur 
kopā sanāk cilvēki, kas nav vienaldzīgi pret tautas tradīcijām un visiem 
tiek dota iespēja parādīt savu tautu  kultūru. Festivāla mērėis – saglabāt 
un parādīt tautas tradīcijas un Latgales kultūrvēsturisko mantojumu un 
panākt to pieejamību plašam sabiedrības lokam. 2008. gadā festivālā 
piedalījās 1756 cilvēki un radošie kolektīvi no Zviedrijas, Ukrainas, 
Lietuvas, Baltkrievijas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      „Augšdaugava - 2008” 
 
   Starptautiskais tautas mākslas festivāls „Augšdaugava” apvienoja 
multinacionālo tautību pārstāvjus. Šajā festivālā dažādu tautību cilvēki 
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atrada kopīgu valodu, kĜuva par draugiem. Naujenes pagasts var būt 
par paraugu daudznacionālās sabiedrības savstarpējai sapratnei un 
vienotībai. 
 

 

                              Deju ansamblis „AvotiĦš” 
 
Regulāri tika rīkoti izklaidējoša rakstura pasākumi jauniešiem un 
bērniem (30 diskotēkas). 
Pasākuma apmeklētāju skaits 2008. gadā pa mēnešiem 

 
   Analizējot un apkopojot iegūtos datus, var secināt, ka no visiem 
Naujenes kultūras centrā organizētajiem pasākumiem, vislielākais 
pasākuma apmeklējuma līmenis bija maijā – 1673 cilvēki, oktobrī – 489 
cilvēki, novembrī – 389 cilvēki un februārī – 321cilvēks. Lielais 
apmeklētāju līmenis maijā bija saistīts ar Starptautiskā tautas mākslas 
festivāla „Augšdaugava” organizēšanu. 
   2008. gadā Naujenes kultūras centrā tika novadīti 62 pasākumi, no tiem 
–25 lielie pasākumi. 
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NKC organizētie lielie pasākumi 
 

Organizētas norises Skaits 
Festivāli, saieti 5 
Svētku pasākumi 11 
Tautas tradīciju pasākumi 2 
Jubileju pasākumi 2 
Konkursi 3 
Teātra izrādes 1 
Kino izrādes 1 
Kopā: 25 

 

2008. gadā NKC sarīkoja 62 pasākumus. Kā liecina statistika, tos 
apmeklēja 4239 cilvēki. 4 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos 
dalību Ħēma 52 pagasta iedzīvotāji. 
Vasaras brīvlaikā bērniem tika organizēta nodarbinātības programma: 
pulciĦi, video seansi, diskotēkas, pārgājieni, konkursi, sacensības. 
 

7. Naujenes kultūras centra darbības prioritātes 2009. 
gadam 

 
- palielināt cilvēku ieinteresētību kĜūt par kult ūras norišu 
dalībniekiem (sadarbība ar vietējiem iedzīvotājiem); 

- amatierkolektīvu un pašdarbības kolektīvu veidošana, amatniecības un 
mākslinieciskas izaugsmes iespēju veicināšana; 

- trad īciju pārzināšana un saglabāšana. Organizēt tautas mākslinieku darbu 
izstādes, tematiskos pasākumus; 

- darbinieku profesionālās izaugsmes iespējas nodrošinājums; 
- organizējot dažādus pasākumus, veicināt sadarbību ar Naujenes pagasta 

padomi, pagasta deputātiem, Naujenes pagasta izglītības iestādēm, 
Naujenes Novadpētniecības muzeju, Naujenes tautas bibliotēku, Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības centru , NBJISC. 

- veidot sadarbību ar citām kultūras un mākslas organizācijām. 
Sadarboties ar Daugavpils teātri, Daugavpils rajona kultūras centru, LMA 
Latgales fil., Multinacionālajām biedrībām u.c. 

- NKC izstāžu ekspozīciju izvietošana. Veidot sadarbību ar LMA, LMA  
Latgales fil., Daugavpils mākslas vidusskolas „Saules skola”, Daugavpils 
Universitātes Mākslas katedru.u.c. 

- Naujenes pagasta pavasara un rudens plenēra organizēšana. Popularizēt 
mākslas un kultūras nozīmi Naujenes pagastā; 

- izstrādāt NKC att īstības programmu un konkursu projektus; 
- izstrādāt reklāmas pamatprincipus un realizēt reklāmas darbību; 
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- palielināt NKC apmeklētāju skaitu. Pasākumu, pašdarbību kolektīvu, 
trenažieru zāles apmeklētāju skaita palielināšana. 

- veikt telpu kosmētisko remontu. 
 
Finanšu saistības 
Naujenes kultūras centram ir noslēgti līgumi  ar SIA „Evor” (NKC apsardze) 
un ar SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” par komunālo pakalpojumu 
izmantošana. 
 
Naujenes kultūras centrs pateicas Naujenes pagasta un kultūras centra 
darbiniekiem par viĦu atsaucību un sadarbību. Izsakām pateicību arī 
visiem, kas atbalstīja kultūras dzīvi Naujenē. Sakām lielu paldies visiem 
apmeklētājiem, kā arī dalībniekiem par sadarbību visa 2008.gada garumā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naujenes Kultūras centra direktore                                    K.Lipkova 
 
 

 

 
 
 


