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Naujenes Kultūras centra 2009. 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 pakļautībā 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 mērķu sasniegšanā.

2.Naujenes Kultūras centra pozitīvais izvērtējums.
Naujenes kultūras centrs 2009. gadā izvirzīja vairākus uzdevumus: palielināt cilvēku ieinteresētību kļūt
par kultūras norišu dalībniekiem, Amatierkolektīvu un pašdarbības kolektīvu veidošana, Tautas
tradīciju saglabāšana. 2009. gada pamatmērķis, bija palielināt kultūras norišu apmeklētību. Tāpēc
dažādojām pasākumu tematiku ,aktīvi organizējām izstādes, pasākumus jauniešiem, uzsākām multfilmu
vakaru ciklu, izveidojām dažādas interešu grupas. Jauniešiem un bērniem galda tenisa klubu,
harmoniskās attīstības studiju meitenēm, dažādojām sporta zāles nodarbības ar galda spēlēm: šahs
,dambrete, u.c., izveidojām spāņu deju grupu „Flamenko” .

2.1. Naujenes kultūras centra lielākie pasākumi 2009.gadā
Šajā gadā tika noorganizēti 63 dažādi pasākumi, Šie pasākumi domāti dažādam mērķauditorijām.
Bērniem ir organizēti konkursi, mazo vokālistu konkurss “Cālis”, multfilmu vakari, bērnu un jauniešu
disko vakari, kā arī Jauno mūziķu festivāls, mākslinieku plenērs „Naujene-Latgales rota”.
Naujenes pagasta mazaizsargātajiem iedzīvotājiem cilvēkiem ar īpašam vajadzībām, pensionāriem) ir
organizēti tādi pasākumi, kā Jaungada balle, pasākums vecāka gada gājuma cilvēkiem “Senioru balle”,
Naujenes pagasta dzīvojošām ģimenēm ir organizēti Tēvu un Mātes dienām veltīti pasākumi.
Liela uzmanība ir vērsta gadskārtu ierašu svinēšanai un folkloras tradīciju saglabāšanai. Pagasta
iedzīvotājiem ir organizēti tādi pasākumi, kā Lieldienas, Līgo svētki, Ziemassvētki.
Nozīmīgākais pasākums gada laikā bij Naujenes 750 gadadienai veltīts pasākums „Skani mana
Naujene”, kura ietveros tika iekļauta plaša pasākumu programma.Pasākumu programmā tika iekļauti
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tādi pasakumi kā Plenēra „Naujene-Latgales rota” noslēguma atklāšana, Baltkrievijas Republikas
Vitebskas rajona Rubu kultūras pils Tautas kora „Dvina” koncerts. Folkloras kopu sadziedāšanās
„Sadzīdosim mēs mõsiņas,kur Daugava lūkus mat...” Naujenes mūzikas un mākslas skolas
meistarklases darbnīca.”Naujenes poga”,

Baltkrievijas Republikas Vitebskas rajona Rubu kultūras pils Tautas koris „Dvina” un viesi.
„Sani mana naujene 750” jubilejai veltīts koncerts, piedalās visi Naujenes pašdarbības kolektīvi.
Šis pasākums nozīmīgs arī ar to, ka tika pirmoreiz atskaņota Naujenes pagasta himna.

Soliste Oļesja Annišineca

Koris „Latgale”,diriģente Anita Zarāne

Naujenes kultūras centrs rīkoja pasākumus arī brīvā dabā. Ļoti jauks un saulains bija līgosvētku
psākums, kurš noritēja Juzefovas parkā. Pasākumā piedalījās gan zemnieki ar paštaisītajiem sieriem,
gan alus brūvētāji SIA „Krāslavas alus”, kas nodrošināja pasākuma dalībniekus ar alu un sieru,
amatnieki, SPSPC „Veselības skolas” dalībnieki ar saiem keramikas darinājumiem.Naujenes bērni bija
čakli pastrādājuši un salasījuši jāņuzāles, lai pasākuma viesi varētu iegādāties jāņu zāļu pušķīšus.
Koncertā piedalījās v/a „Gaismiņa”, f/k „Izvoltīši” un Baltkrievu biedrības kolektīvs „Kupaļinki”, kuri
stāstīja par savām Ivana kupala tradīcijām .
Pasākumi brīvā dabā ir brīvi nepiespiesti un atbilstoši tautas tradicionālajiem svētkiem. Lieldienas un
Līgosvētki noritēja Juzefovas parkā, Lieldienās viesi varēja izbaudīt saulaino pavasarīgo
noskaņu,ripināt olas,bērni varēja zīmēt un piedalīties dažādās stafetēs un lieldienu rotaļās.
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Lieldienu pasākums „Ciemos pie Lieldienu zaķa Juzefovas parkā.

Folkloras kopa „”

Baltkrievu biedrības kolektīvi

Amatnieku tirdziņš

Naujenes bērnu jāņu zāļu tirdziņš

Valentīndienas pasākums
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Maijā tika organizēts Nacisma Sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienai veltīts piemiņas
brīdis ar ziedu nolikšanu pie piemiņas akmeņa un koncertu .

Lāču pamatskolas skolotāji

V/a „Gaismiņa”

Latvijas Rpublikas 91.gadadienai veltīts svinīgs sarīkojumā viesojās Daugavpils teātris ar izrādi „Mana
Latvija”, kā arī uzstājās Lāču pamatskolas ansamblis, V/a „Ausma”, un noslēdza mūsu pasākumu
F/k„Rūžeņa” ar skanīgu dziesmu, kuru dziedāja gan visi koncerta dalībnieki, gan skatītāji.

Daugavpils teatra izrāde „Mana Latvija”
Ražīgs un krāsains atnāca rudens un NKC noritēja tik pat krāšņš zemnieku saiets „Rudens balle”.
Šis pasākums jau ir tradicionāls Naujenes pagastā.Pasākumā pulcējās Naujenes zemnieki ,kuri jau bij
padarījuši visus rudens darbus un varēja nedaudz atpūsties un priecāties par padarītajiem darbiem.

Čaklo Naujenes saimnieču rudens izstāde
6

Naujenes kultūŗas centrs organizē pasākumus Vecā gada gājuma cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām.Gada sākumā tika organizēts pasākums Naujenes pagasta balle cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām un pensionāriem. Senjoru rudens balle „Zelta rudens” ienesa katra cilvēka sirdī prieku, jo
daudzi pensionāri un invalīdi bieži vien jūtās aizmirsti un šie svētki, visa gada pasākuma klāstā, bija
vissirsnīgākie.Ar SPSPC centra „Veselības skolas” darbiniekiem mēs arī šogad uzbūrām „Zelta rudens”
sajūtu.Pensionāri piedalījās konkursos,kā arī izbaudīja Krievu nama kolektīva „Slavjanki” un
Baltkrievu biedrības „Kulaļinki” koncertu.

Pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķitis” priecē pensionārus ar jaungada uzvedumu.

Rudens modes skate-konkurss

Ziemassvētku ieskaņas koncerts

Krievu nama kolektīvs „Slavjanki”

Rēzeknes lietišķās mākslas skolas dizaina izstāde

Pasākumu skaits, kuri tiek novadīti Naujenes Kultūras centrā ir pieaudzis, bet tomēr daudz vēl jāstrādā,
lai piesaistīt lielāku Naujenes pagasta iedzīvotāju uzmanību, iesaistīt vietējo iedzīvotāju dažādu
pasākumu svinēšanā, mācot viņus rast prieku kopā saiešanā.
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2.2. Naujenes kultūras centra atbalstītie projekti
2009.gada laikā aktīvi piedalījāmies projektu konkursos un kopprojektos ar Mākslas un Kultūras
veicināšanas un attīstības biedrību „Gliemezis”. Kopumā tika iesniegti septiņi projekti ,bet atbalstīti
divi projekti:
Plenērs „Naujene-Latgales rota, kuru atbalstīja Latgales reģiona attīstības aģentūra, piedalījās
mākslinieki no LMA latgales filiāles un Daugavpils Universitātes glezniecības nodaļas,kā arī
profesionāli mākslinieki no Latgales (Jolanta Ābele,Una gura,Evita Kleina u.c.)

Plenēra laikā mākslinieki izveidoja gleznu kolekciju(21 gleznas), pirmā šo gleznu izstādes atklāšana
noritēja Naujenes kultūras centrā. Oktobrī šī izstāde aizceļoja uz Daugavpils Universitātes mākslas
katedru, bet šobrīd darbi eksponēti Naujenes pagasta pārvaldes ēkā un Naujenes kultūras centrā.
Gleznās atainota Naujenes pagasta dabas parka „Daugavas loki” gleznainā ainava. Gleznu kolekcija
paliks kā kultūrvēsturisks mantojums,kurā atainota vīzija par Latgales ainavu 2009.gada redzējumā.
Projekts veiksmīgi izdevās, jo vienlaikus darbojās gan profesionāli mākslinieki, gan mākslinieki, kuri
tikai uzsāk radošo darbību un vēl apgūst profesionālo glezniecību. Pieredzes apmaiņa ir nenovertējams
ieguldījums Latgales glezniecības tradīciju saglabāšanā.

Plenērs „Naujene-Latgales rota” izstādes atklāšana

„Jauno mūziķu festivāls „Skani mana Naujene”, kuru atbalstīja Daugavpils rajona padomes
tautas izglītības un kultūras centrs.
Projekta mērķis bija popularizēt kultūras pasākumu apmeklēšanu, maksimāli daudz piesaistīt atraktīvus
jaunus mūziķus ar jaunām muzikālām programmām. līdz ar to arī atklāt jaunos talantus. Pasākumā
piedalījās piecas grupas, Novoje imja(Daugavpils) , Robotplant(Daugavpils), Cellar Door
(Daugavpils),Dyna band (Daugavpils), kā arī viesmākslinieki - grupa M.ART.A no Rīgas. Šajā
projektā kā sponsori tika piesaistīti SIA „KORA”, IK „Ādmīdiņš”, SIA „Grill Niko”.
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Jauno mūziķu festivāls. grupa M.ART.A no Rīgas(no labās) un Robotplant no Daugavpils( no kreisās)

2.3 Naujenes kultūras centra izstādes 2009 gadā.
Šī gada laikā tika papildināts NKC pasākumu klāsts ar tematiskām izstādēm.Gada laikā tika organizētas
11 izstādes no tām 6 profesionālās mākslas izstādes, 5 amatieru un bērnu darbu izstādes.Nozīmīgākā un
māklsinieciski augstvērtīgākā no šīm vienpadsmit izstādēm ir „Gaismas ēnas”.

Ivo semulis „Džungļi” sarkankoks

Izstāde tika organizēta septembrī īsi pirms skolotāju dienas.Tā ir piemiņas izstāde tēlniecei un
pedagogam I.Evaldei. Viņa, kā tēlniece ir izveidojusi pieminekli monsenjoram Nikodemam Rancānam,
kas atrodas Rēzeknē pie vēsturiskās Skolotāju institūta ēkas, tagadējās Rēzeknes augstskolas,
piemineklis aktrisei Lilitai Bērziņai /Rīgā. Meža kapi/. Tomēr lielākais un paliekošākais ieguldījums
mākslā I.Evaldei ir kā pedagogam – dzīves skolotājam jo, būdama „talantu un raksturu tēlniece”, ir
izveidojusi daudz talantīgu personību. Izstādē piedalījās 21 mākslsinieks: tēlnieki, gleznotāji, grafiķi,
tekstildizaina , metāldizaina, stikla dizaina meistari. Izstādē piedalījās viņas studenti, kolēģi un draugi māklsinieki no dažādiem Latvijas nostūriem un šī kopizstāde apvieno māksliniekus, kuri studējuši un
ieguvuši profesionālo, kā arī pamatizglītību Latgalē. Ne vienam vien šo darbu autoriem tieši I.Evalde ir
pārliecinājusi kļūt par profesionāliem māksliniekiem un daudzi viņas skolnieki šobrīd ir pasniedzēji
LMA, LMA latg.fil., Rēzeknes lietišķās mākslas vidusskolā, Jēkabpils, Līvānu,Krāslavas mākslas
skolās u.c skolās Latvijā.
Pirmā piemiņas izstāde tika organizēta 2007. gada septembrī Raiņa mājās Berķenelē, bet šogad
piemiņas izstāde tika organizēta Naujenes kultūras cetrā. No šī gada, katra septembra pēdējā sestdienā
tiks turpināta šī brīnišķīgā tradīcija, kas popularizē profesionalo mākslu un dod iespēju tikties dažādiem
māksliniekiem un dalīties pieredzē.
Interesanta bija gleznotāju Unas Guras un Jolantas Ābeles izstāde. Šo divu mākslinieču radošā attīstība
aizsākās Rezeknes Lietišķās mākslas vidusskolā vēlāk LMA latg. fil., tad kopā pabeidza DU
9

maģistratūru stājglezniecības nodaļā un turpinās līdz šodienai. Kopā viņas ir izstādījušās savus darbus
dažādās valstīs Lietuvā, Igaunijā, Somijā.

Izstādes atklāšana „Mūža garumā” Una Gura un Jolanta Ābele

Rēzeknes lietišķās mākslas skolas izstāde

Lai ieinteresētu jauniešus mēs organizējām jauno mākslinieku kop izstādi no Rēzeknes lietišķās
mākslas skolas dizaina un glezniecības nodaļas. Interesanta un krāsaina bija Grafiti mākslinieka
Edgara Losinska mākslas izstāde. Mākslinieks studē Ļeņingradas mākslas akadēmijā. Latvijā E.
Losinskis ir nodibinājis biedrību „Temp Art”, kur aktīvi darbojās jaunieši: DJ, grafiti mākslinieki,
mūziķi. E.Losinskis Aktīvi piedalās dažādos projektos ,kas izglīto jauniešus mūzikas un mākslas
nozarēs.

E.Losinskis iztāde „Grafiti”
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Liela atsaucība bij Lāču pamatskolas un Naujenes pamatskolas un Mūzikas un mākslasls skolas
skolēnu zīmejumu un rokdarbu izstādēm.

Māmiņu dienai veltīta izstāde.

Valentīn dienai veltīta izstāde sadarbībā ar Jersikas interešu centru(vadītāja E.Kleina)

Ziemassvētku izstāde. Naujenes iedzīvotājas I.Kokinas rakstainie cimdi un f/k „Rūžeņs”dalībnieces
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2.4. Naujenes kultūras centra interesantākie izklaides pasākumi bērniem un
jauniešiem.
Septembra sākumā noritēja dzejas dienu pasākums „Dzejas pikniks 2009” Pasākumā piedalījās Lāču
pamatskolas jaunāko klašu bērni un pedagogi.Bērniem Daugavpils bērnu dzejas autori lasīja savus
jaunākaos dzejoļusm un dziesmas.

Dzejas dienu pikniks 2009
Jauniešiem Naujenes kultūras centrā notika Break konkurss, kā arī Temp-Art mākslinieku organizācijas
prezentācija, kurā tika stāstīts par Break stilu un dejas mākslas rašanos, par grafiti māklsas vēsturi.

Temp-Art prezentācija, kā arī Break konkursa norise
2009. gadā pa visu Latviju kursēja "Kinobusiņš", kas, viesojās 144 Latvijas pagastos un piedāvāja
noskatīties latviešu animācijas filmu programmu, kurā tika iekļautas piecas animācijas filmas, kas
tapušas Latvijā - režisores Rozes Stiebras filmiņas "Neparastie rīdzinieki" un "Desas piedzīvojumi",
režisora Nila Skapāna animācijas filmiņas "Raganas poga" un "Pavasaris", kā arī režisora Edmunda
Jansona animācijas filmu "Dāvana".”Kinobusiņš viesojās arī Naujenes kultūras centrā.

„Cirks Arino”
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Redzot bērnu atsaucību Naujenes kultūras centrs turpināja iesākto tradīciju un bērni varēja katru
ceturtdienu nākt uz NKC un skatīties multfilmas un dažādas interesantas dokumentālās filmas savā
brīvajā laikā. Bērniem vasarā bija iespēja apmeklēt arī Lietuviešu ceļojošo cirku „Arino”Bērnus
sajūsmināja dresēti dzīvnieki (sunīši, kaķīši, lapsas, žurkas, nūtrijas, seski, lemingi, dzeloņcūka un
jenoti).

3. Organizēto pasākumu skaits un pasākumu apmeklētība 2009 gadā
Lai piesaistītu Naujenes pagasta iedzīvotājus aktīvāk piedalīties NKC kultūras dzīvē gandrīz visi
organizētie pasākumi ir bezmaksas, tikai uz diskotēkām tik pārdotas biļetes. Noorganizēto
pasākumu skaits nedaudz palielinājās , Kopumā 2009. gadā Naujenes Kultūras centrā tika
noorganizēti un novadīti 63 pasākumi, no tiem 25 lieli pasākumi. Kā liecina statistika, tos
apmeklēja 3284 cilvēki.

Tie aptver dažāda vecuma, sociālās un interešu grupas. Pasākumi tika veidoti tā, lai tajos iesaistītu
iespējami vairāk pagasta iedzīvotāju.
Naujenes kultūras centrā gada laikā palielinājās sporta nodarbību apmeklētāju skaits, līdz ar to
izveidojās galda tenisa klubs, kuru apmeklē 21 dalībnieks, kā arī NKC sporta zāli regulāri apmeklē
Lociku iedzīvotāji , kuri ir iecienījuši basketbolu, futbolu, florbolu, kā arī teikvando (bērniem). Mazāk
apmeklēta ir trenažieru zāle. Kopumā sporta zāli apmeklē dažāda vecuma mērķauditorija. 2009. gadā
sporta zāli apmeklēja 4942 cilvēki no tiem Volejbolu -298(no jūnija mēneša); Futbols-121(no jūnija
mēneša); Trenažieru zāle-352; Sporta Zāle (Galda teniss,novuss, badmintons,šautriņi,galda
spēles,break deju dalībnieki) 4171.
Analizējot un apkopojot iegūtus datus, var secināt, ka no visiem Naujenes kultūras centrā organizētiem
pasākumiem, vislielākais pasākuma apmeklējuma līmenis tiek novērots izklaides sarīkojumos, tad
valsts un tradicionālos svētkos , un citu iestāžu un organizāciju organizētajos pasākumos: Tēva diena
,Mātes diena, Kas? Kur? Kad?,Daugavpils rajona Jauniešu diena, SPSPC „Veslības
skolas”programmas izlaidums,pēdējais zvans (9-kl. Lāču pamatskola) ,4 un 9 klašu izlaidums Lāču
pamatskolai, pirmā septembra pasākums.
Kopumā par 2009.gada NKC darbu var secināt, ka apmeklētāju skaits ir palielinājies. Ņemot vērā, ka
2008. gadā apmeklētāju skaits bija - 4239, no tiem „Augšdaugavas” apmeklētāju skaits-1634 un
pārējie pasākumu apmeklētāju skaits-2605, bet 2009.gadā - NKC apmeklētāju skaits- 8226,tai
skaitā izklaides pasākumi - 3284 un sporta zāles apmeklējums-4942. neskatoties uz to, ka
apmeklētāju skaits ir nedaudz palielinājies, tomēr vēlētos iegūt nākamajā gadā lielāku iedzīvotāju
interesi par kultūras pasākumiem un aktivitātēm NKC.
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Zemais pasākumu apmeklējums skaidrojams ar esošo sabiedrības pasivitāti , kā arī NKC centrā bija
nepieciešams neliels kosmētiskais remonts, lai telpas izskatītos estētiski. Ņemot vērā iepriekšējo gadu
vienveidīgo pasākumu klāstu, izņemot Starptautisko festivālu „Augšdaugava”, cilvēkiem interese bija
zudusi par notiekošajiem pasākumiem, bet atgūt mērķauditorijas interesi ir diezgan grūti. Redzamus
rezultātus varēs just tikai pēc pāris gadiem.
Šogad ir pastiprināti strādāts pie savlaicīgas reklāmas izvietošanas, aktuālas informācijas izvietošanas
Naujenes pagasta mājas lapā, kā arī aktīvi izsūtijām pa e-pastiem ielūgumus un informāciju par
pasākumiem. Šāda reklāmas aktualizēšana arī deva vēlamo rezultātu un apmeklētības rezultāts ir
paaugstinājies. Nākamajā gadā plānojam uzlabot pasākumu kvalitāti un palielināt pasākumu un norišu
reklāmu. Pārstrādāsim pasākumu programmu izveides principus, lai paaugstinātu pasākumu kvalitāti.
Palielināsim pašdarbības kolektīvu dalībnieku skaitu, līdz ar to ieinteresēsim vairāk cilveku, kas jutīsies
piedrīgi mūsu kultūras centram. Pārveidosim kolektīvu repertuārs,ņemot vērā iedzīvotāju pieprasījumu
un gaumi.

4. Naujenes kultūras centra pašdarbības kolektīvi
Naujenes kultūras centrā 2009. gada pirmajā pusgadā aktīvi darbojās 2 pašdarbības kolektīvi, kuri
aktīvi piedalījās dažādos pasākumos un koncertprogrammās.
Naujenes kultūras centra Folkloras kopa “Rūžeņa”

Festivāls „Baltica 2009”

Daugavpils novada svētki

Folkloras kopas vadītāja ir Inga Zeile, talantīga pedagoģe ar mūzikas bakalaura grādu tautas mūzikas
instrumentu specialitātē, kuru ieguvusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Inga Zeile sekmē
folkloras kopas attīstību piedaloties dažādā līmenī koncertos un festivālos. Paralēli, I. Zeile pasniedz
14

Daugavpils Mūzikas koledžā. Folkloras kopa „Rūžeņa” darbojas kopš 1996. gada, līdz ar to,2008.gadā
f/k " Rūžeņa" tika izdots albumu "Auga, auga apiņeits ..."
Folkloras kopā darbojas 14 dažādā vecuma dalībnieki - gan pusaudži, gan pieaugušie, kurus apvienoja
kopējas intereses un mērķi. F/k „Rūžeņa” pulcējas cilvēki, kuri mīl latviešu tautas dziesmas, dejas un
savu pasaules uztveres pamatu atrod latviskajā dzīvesziņā. Viņi māca un nes tālāk pasaulē Latgales
novadā it īpaši Naujenes pagastā savākto un pierakstīto folkloras materiālu: dziesmas, dančus, rotaļas,
teikas un ieražas, mēģina restaurēt mūsu tautas dzīvesziņu. Ar f/k „Rūžeņas” palīdzību Naujenes
pagastā tiek saglabāti latviešu tautas tradīcijas un paražas.
F/k „Rūžeņa” piedalījās 23. dažāda veidā pasākumos, gan pagasta, gan Latvijas mērogā. Tāda veidā
2009. gadā folkloras kopa „Rūžeņa” uzstājas 10 pasākumos pagasta līmenī, 11. – Daugavpils un
Daugavpils rajona līmenī, 1 – valsts līmenī ,1-citās Latvijas pilsētās.
Ņemot vērā visas 2009. gada uzstāšanās, visnozīmīgākie pasākumi bija folkloras kopas „Rūžeņa”
piedalīšanās starptautiskajā folkloras festivālā „ BALTICA - 2009
Folkloras kopa "Rūžeņā" piedalījās starptautiskā folkloras festivālā " BALTICA - 2009". Līdz ar
kolektīviem no Latvijas, festivālā piedalījās arī viesi no Igaunijas, Lietuvas, Somijas,
Norvēģijas, Polijas. Jau vairākus gadus f/k piedalās Tautas muzikantu saietā Vabolē, Piedalījās Zarasu
( Lietuva) tautas mūzikas festivālā Žolinē, Baltica 2009 atskaņu koncertā Vecvārkavā, Preiļu raj.,
2.folkloras kopu saietā Līksnā, Mārtiņu sadancī Daugavpilī, LKC . Projekta Dienvidlatgales godu
saimnieču atmiņas, receptes, tradīcijas, dziesmas un atgadījumi noslēguma pasākumā Daugavpils
novada KC , Daugavpils pilsētas svētki, Māla cepļa iedegšanā un Daugavpils novada dienās.
F/k „Rūžeņas” panākumi un aktīva piedalīšanās dažādos pasākumos ir kā piemērs citiem Naujenes
Kultūras centra pašdarbības kolektīviem – lai visiem NKC kolektīviem būtu tāda paša liela izaugsme!
Vokālais ansamblis „Gaismiņa”

Vokālais ansamblis „Gaismiņa” priecēja klausītājus ar savām dziesmām jau gandrīz 15 gadus. Ilgus
gadus ansambli vadīja Valentīna Davidova. Tieši viņa deva ansamblim šo skanīgo nosaukumu un līdz
ar to noteica tā turpmāko attīstību un darbību. Paši ansambļa dalībnieki stāsta: ”Dziedašana ansamblī
mums dara prieku un mēs gribam tajā dalīties ar citiem”. Ansambļa dalībniekiem piemīt optimistiska
atsaucība, enerģija, dziesmas mīlestība. Laikam tas tik ilgus gadus saturējis kopā ansambļa kodolu.
Līdz 2009.gad jūnijam ansambļa vadītāja bija Janīna JUZEFOVIČA - sirsnīgs un talantīgs pedagogs ar
lielu darba pieredzi kolektīvu pašdarbības jomā. Vokālais ansamblis „Gaismiņa” piedalījās v/a saietā
„Aprīļa pilieni” Bebrenes kultūras centrā ,Vācu biedrības tematiskajā pasākumā un daudzos Naujens
kultūras centra organizētajos pasākumos.
Jūnijā mainoties pedagogam vokālajam ansamblim „Gaismiņa”, tika mainīts arī ansambļa nosaukums.
Jaunais vadītājs Sergejs Almakajevs ar v/a „Gaismiņa” dalībniecēm nolēma nosaukt savu ansambli par
„Ausma”
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Vokālais ansamblis „Ausma”

Vokālā ansambļa „Ausma” vadītājs Sergejs Almakajevs, jauns atraktīvs pedagogs, pabeidzis DU
maģistrantūru un ieguvis mūzikas pedagoģijas maģistra grādu kora priekšmetu mācīšanas apakšnozarē.
Šobrīd strādā Daugavpils Universitāte kā kora diriģēšanas katedras lektors. Uzsākot darbu
S.Almakajevs mainīja vokalā ansambļa repertuāru. Kolektīvā darbojas 10 sievietes vecumā no 30-60
gadiem. Kolektīvā iezīmējās solisti, dueti, trio. Kolektīvs aktīvi piedalās Naujenes pagasta pasākumos.
Salīdzinājumā ar ieprēkšējo gadu kolektīva uzstāšanas skaits nedaudz papalielinājies: 2008. gadā
piedalījās - 11 pasākumos, bet 2009. gadā - 13 pasākumos ,no tiem 2- Daugavpilī, Vācu biedrībā un
vokālo ansambļu saietā „Aprīļa pilieni” Bebrenē, bet NKC- 11 pasākumos. Kolektīvs perspektīvē grib
izveidot jaunu repertuāru, lai varētu piedalīties aktīvi Daugavpils novada un Latvijas mēroga
organizētajos pasākumos.
2009. gada beigās tika izveidoti divi jauni kolektīvi:
Spāņu deju grupa „Flamenko”,vadītāja S.Baitina,pieteikušās 8 dalībnieces.
Izveidojot šo deju grupu mēs likām par mērķi piesaistīt sievietes pēc 30 gadu vecuma. Mums tas
veiksmīgi izdevās. Šobrīd kolektīvs strādā pie repertuāra. Dalībnieces apgūst ne tikai Spāņu deju soļus,
bet arī dejas vēsturi.Vadītāja Sofja Baitina ir radoša un mērķtiecīga. Viņa kā horeogrāfe piedalījās
daudzos projektos Daugavpilī un Rēzeknē.
Darba pieredze iegūta kā kustību scenogrāfei Daugavpils teātrī.
Harmoniskās attīstības studija, vadītāja S.Baitina ,pieteikušās 10 dalībnieces.
Mērķi un uzdevumi: Izveidot radošu kolektīvu.Sagatavot koncerta numurus.Uzstāties dažādos
Daugavpils novada pasākumos.Bērnu un jauniešu mākslinieciskās un fiziskās aktivitāšu
attīstīšana.Darbs ar gaitu un stāju.Pamatiemaņas aktiermākslā, skatuvesmākslā. Apmācības ietver arī
,fizkultūras nodarbības , kustības mākslu,defilē (gaitas un kustību korekcija)dejas māksla.
Mērķauditorija: Vietējās jaunatnes un bērnu intereses piesaistīšanai un izglītojošai darbībai brīvajā
laika pavadīšana interešu pulciņos vai studijās.
Harmoniskās attīstības studijā jaunietes un bērni attīstīs kolektīvā darba un sadarbības iemaņas,attīsīs
komunicēšanās prasmi ,atbildības sajūtu,patstāvību.Šī iegūtā pieredze veicinās interesi par radošu
darbu un kultūru.
2009.gadu noslēdzot 4 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos dalību ņēma 42 pagasta iedzīvotāji.
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5. Naujenes kultūras centram piešķirta Naujenes pagasta pārvaldes finansējuma
izlietojums.
Naujenes Kultūras centru no budžeta līdzekļiem finansē Daugavpils novada Naujenes pagasta pārvalde,
kura savu iespēju robežās nodrošina Naujenes Kultūras centra administrācijas, amatiermākslas
kolektīvu darba apmaksu, sniedz atbalstu dažādu pasākumu organizēšanā, kā arī sedz NKC ēkas
uzturēšanas izdevumus. Dažu pasākumu organizēšanai līdzekļi tiek piesaistīti ar sponsoru
piesaistīšanas līdzekļiem.
Naujenes kultūras centra budžets 2009.gadā sastāv no sekojošiem ieņēmumiem Ls 58307 apmērā:
Naujenes Kultūras centra finansējuma avoti
Pašvaldību budžets
95%

Valsts budžets
2%
Pārējie ienākumi
2%

Ieejas maksa
1%

Naujenes pagasta pamatbudžeta piešķirtajiem līdzekļiem Ls 58307, VSAOI Ls 7360, no saņemtajiem
maksas pakalpojumi Ls 390 , 840 sponsorējumi, ziedojumi , kas novirzīti darbinieku darba samaksai
pasākumu nodrosināšanai un kancelejas preču iegādei.
Naujenes kultūras centra 2009. gada budžets tika izlietots: lai nodrošinātu NKC amatiermākslas
kolektīvu kvalitatīvu darbību un to pieejamību pašvaldības iedzīvotājiem, organizētu iedzīvotāju brīvo
laiku, NKC tehniskas un materiālas bāzes uzturēšanai, darbinieku profesionālas kvalifikācijas celšanai.
Šajā gadā tika veikts konferenču zāles remonts.
Naujenes kultūras centrs izlietoja Naujenes pagasta padomes piešķirto finansējumu sekojošiem
mērķiem 2009.gadā:

Naujenes kultūras centra finanšu izlietojums
2009.g.
KC Kārtējo izdevumu
Pārējie kārtējie izdev
umi
21%

veidi
0%

Bruto darb
42

nālie maksāju
mi
24%
Darba devēja VSAOI,
pabalsti, kompensāci
jas

2009.gadā NKC budžets sastādīja Ls 58307 apmērā. Salīdzinot ar 2008. gada NKC budžetu,kurš
sastādīja Ls 73662,51, ir samazinājies par Ls 15 355.
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2009.g. Izmantotie līdzekļi salīdzinājumā ar 2007.g., 2008.g.
nosaukums
2007.g.
2008.g
2009.g.
Izmantotie līdzekļi
69349
73662
58307
Darbinieku atalgojums
VSAOI
Ēku remonts un uzturēšana
Pamatlīdzekļu iegāde
Komunālie maksājumi
Pārējas preces
,tai sk.
biroja
preces,inventārs,degviela,,kārt
ēja remonta un iestāžu
uzturēš.materiāli

17250
4124
1275
3886
5190
8534

30391
8039
2110
4298
22494
5138

23100
7360
5885
469
22757
4508

Piešķirtais finansējums, tika izlietots efektīvi saskaņā ar 2009. gada NKC darbības prioritātēm.
Naujenes pagasta iedzīvotājiem ir piedāvāti daži maksas pakalpojumi, jauniešu diskotēkas, sporta
zāles apmeklējumi.2009 gadā uz maksas pakalpojumiem tika iegūti līdzekli Ls 390 apmērā. No
saņemtajiem maksas pakalpojumiem līdzekļi tika novirzīti darbinieku darba samaksai pasākumu
nodrošināšanai un kancelejas preču iegādei.
Naujenes kultūras centrs, sniedz daudzveidīgus bezmaksas kultūras pakalpojumus: rīko izstādes,
tematiskos vakarus, valsts svētku un tradicionālo svētku sarīkojumus, koncertus, konkursus un
izklaides pasākumus visu vecumu iedzīvotājiem.
2009. gadā Naujenes Kultūras centrā tika novadīti 63 pasākumi, no tiem 25 lielie pasākumi.
Naujenes kultūras centra pašdarbības kolektīvi piedalījās 34 izbraukumu un Naujenes pagsta
pārvaldes koncertos.
2009. gadā Naujenes kultūras centra, citu iestāžu un Naujenes pagasta iedzīvotāju vajadzībām bija
sagatavoti skaņu ieraksti, fonogrammas, ka arī organizēta kultūras pasākumu apskaņošana un
noformēšana.

6. Naujenes kultūras centra darbinieku nodarbinātība
Naujenes kultūras centrā strādā 9 darbinieki.
NKC darbinieku štats sevī iekļauj sekojošas amatu vietas:
Ar augstāko izglītību - 4: Ar vidējo profesionālo izglītību – 5
- Direktors (augstāka izglītība)
- Pasākumu organizators (vidēja profesionālā izglītība)
- Folkloras kopas „Rūžeņa” vadītāja(augstāka izglītība)
- Vokālajā ansambļa „Ausma” vadītājs(augstāka izglītība)
- skaņu un gaismas operators(augstāka izglītība)
- remonta strādnieks (vidēja profesionālā izglītība)
- 2 apkopējas(vidēja profesionālā izglītība)
- Sētnieks(vidēja profesionālā izglītība)
Gada laikā speciālistiem tiek dota iespēja paaugstināt savu kvalifikāciju, gan kursos, gan
semināros.
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7. Naujenes kultūras centra komunikācija ar sabiedrību
NKC ir izveidojušās ciešas sadarbības saites ar Naujenes pagasta padomi un pagasta iestādēm un
citām pašvaldības iestādēm. NKC katru mēnesi sniedz savu darba plānu Naujenes pagasta i.b.
„Naujenes Vēstis” rubrikai „Afiša” un laikrakstam „Latgales Laiks” sniedzam rakstus par NKC
notikušiem lielākiem pasākumiem,kā arī Naujenes pagasta pārvaldes mājas lapā.
Gada laika izveidojusies brīnišķīga sadarbība ar Naujenes mūzikas skolu, Naujenes un Laču
pamatskolām, Bērnu un Jauniešu Inicatīves centru, Naujenes pirmsskolas izglītības iestādi,
Naujenes tautas bibliotēku, Naujenes novadpētniecības muzeju un Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības centru, Daugavpils teātri, Daugavpils novada kultūras centru, Latvijas Mākslas
Akadēmijas Latgales filiāli, Daugavpils Universitātes mākslas katedru, Baltkrievu biedrību , Krievu
namu, Jersikas interešu centru, Krāslavas novada Izvaltas pag. folkloras kopu “ Izvoltiši ”, biedrību
„Temp Art”, Kultūras un mākslas attīstības biedrību „Gliemezis” veidojot kopīgus svētkus un
projektus. Ar augstāk minētajam iestādēm un biedrībām kopā bija organizēti daudz interesanti
pasākumi dažādam mērķauditorijām.

Naujenes pamatskolas deju kolektīvs „Skudra” Pasakums „Tēvu gudrība un spēks”
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Naujenes mūzikas un mākslas skola Pasākums „Mākslas dienas Naujenē”
Naujenes kultūras centrā ciešā sadarbībā ar Naujenes pagasta iestādēm noorganizēja 12 pasākumus:
Tēvu dienas pasākums „Tēvu gudrība un spēks, Mamiņu diena, Daugavpils rajona jauniešu diena,
SPSPC „Veselības skolas izlaidums, Naujenes mazo vokālistu konkurss „Cālis 2009”, Nacisma
sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena, Mākslas dienas Naujenē, Baltkrievu „Dvina”
koncerts, „Skani mana Naujene” ,”Senjoru balle” u.c.

Daugavpils novada Deju kolektīvs „Līksme” un koris „Daugava”
Pasākums „Skani mana Naujene!”

Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde
pasākums Cālis 2010

20

Naujenes pagasta SPSPC „Veselības skola” pasākums Naujenes egles iedegšana Vecstropi ciemā

Naujenes mūzikas un mākslas skolas kapella

Baltkrievu biedrība

Krievu nams

NKC sadarbojas ar Daugavpils novada Tautas izglītības un kultūras centru, ka arī ar Daugavpils
novada interešu izglītības metodisko centru, kur saņem konsultatīvu un metodisku palīdzību.
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8. Naujenes kultūras centra darbības prioritātes 2010. gadam
- Palielināt cilvēku ieinteresētību kļūt par kultūras norišu dalībniekiem (Sadarbība ar vietējiem
iedzīvotājiem)
- Amatierkolektīvu un pašdarbības kolektīvu veidošana, amatniecības veicināšana un
mākslinieciskas izaugsmes iespēju veicināšana.
- Tradīciju pārzināšana un saglabāšana. Organizēt tautas mākslinieku darbu izsades, tematiskos
pasākumus.
- Darbinieku profesionālās izaugsmes iespējas un nodrošinājums;
- Veicināt sadarbību ar Daugavpils novada domi, novada deputātiem, Naujenes pagasta
izglītības iestādēm, Naujenes novadpētniecības muzeju, Naujenes Tautas bibliotēku, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības centru , BJIC, organizējot dažādus pasākumus.
- 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 latg.fil,Saules
Skola,Daugavpils Mākslas katedru.u.c.
- Izstrādāt NKC konkursu projektus.
- Izstrādāt reklāmas pamatprincipus un realizēt reklāmas darbību.
- Palielināt NKC apmeklētāju skaitu. Pasākumu, pašdarbību kolektīvu ,trenažieru zāles
apmeklētāju palielināšana.
- Veikt sporta zāles kosmētisko remontu.
Finanšu saistības
Naujenes kultūras centram ir noslēgti līgumi ar SIA „Evor”, NKC apsardze un, SIA „Naujenes
pakalpojumu serviss” komunālo pakalpojumu izmantošana.

Naujenes kultūras centrs izsaka pateicību Daugavpils novada Naujenes pagasta
pārvaldes un kultūras centra darbiniekiem par viņu atsaucību un sadarbību.
Izsakām pateicību arī visiem, kas atbalstīja kultūras dzīvi Naujenē. Pateicamies
apmeklētājiem, kā arī pašdarbības kolektīvu dalībniekiem par sadarbību visa
2009.gada garumā!
Naujenes Kultūras centra vadītāja

Kristīne Lipkova
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Pielikums 1

Naujenes Kultūras centra struktūra

Naujenes Pagasta
pārvaldes
vadītāja

Naujenes kultūras
centra vadītāja

- Pasākumu
organizators
-Amatiermākslas
kolektīvu vadītāji (2)

-Skaņu un gaismas
operators

- Apkopējas
- tehniskais strādnieks
-Sētnieks
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Pielikums 2

Struktūrvienības
nosaukums

Kultūras centra/ nama, tautas nama darba plāna izpilde 2009. gadā
Naujenes kultūras centrs

Nr.
Norise
I Pasākumi
1
Jaungada balle cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
un pensionāriem
2
Svētā Valentīna dienas pasākums
3
Sv.Valentīna dienai veltīta izstāde
„Mana sirsniņa”
- Jersikas interešu centra bērnu darbi
- Naujenes interešu centra bērnu darbi
- Naujenes pamatskola
- Lāču pamatskola
4
Vakars sveču gaismā „Serenāde sievietei”
5
Tekstila -izstāde „Domu Virpulī” K.Lipkova
6
Naujenes pagasta mazo vokālistu konkurss
„CĀLIS – 2010”
7
Ciemos pie Lieldienu zaķa Juzefovas parkā
8
U.Guras un J.Ābeles izstāde „Mūža garumā”
9
Māmiņu dienai veltīta Lāču un Naujnes
pamatskolas bērnu darbu izstāde
10
Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru
piemiņas diena
11
Plenērs „Naujene-Latgales rota”
12
Mākslas dienas Naujenē
Izstādes „Naujene-Latgales rota” atklāšana
13
Baltkrievu kora „Dvina“ koncerts
14
„Skani, Mana Naujene” koncerts
15
Jāņu dienas ielīgošana
16
„Kinobusiņš”
17
Jauno Mūzķu festivāls
18
E.Losinska izstāde „Grafiti”

Norises vieta

Norises laiks

Apmeklētāju skaits

Naujenes kultūras centrs

14.01.

70

Naujenes kultūras centrs
Naujenes kultūras centrs

Februāris
Februāris

40
20

Naujenes kultūras centrs
Naujenes kultūras centrs
Naujenes kultūras centrs

Marts
Marts
Marts

10
20
40

Juzefovas parkā
Naujenes kultūras centrs
Naujenes kultūras centrs

Aprīlis
Aprīlis

50
35
20

Naujenes kultūras centrs

Maijs

80

Naujenes kultūras centrs
Naujenes kultūras centrs
Mūzikas un mākslas skola
Naujenes kultūras centrs
Naujenes kultūras centrs
Naujenes kultūras centrs
Naujenes kultūras centrs
Naujenes kultūras centrs
Naujenes kultūras centrs

Maijs
Maijs

12
30

Maijs
Maijs
Jūnijs
Jūnijs
Jūlijs
Jūlijs

120
150
60
60
65
20
24

Septembris

40

Septembris

60

Oktobris

70

Oktobris

100

Novembris

120

24

Pasākums
Naujenes kultūras centrs
„Dzejas dienu pikniks 2009”
Tēlnieces I.Evaldes studentu un kolēģu kop
Naujenes kultūras centrs
izstāde „Gaismas-ēnas”
„Senioru balle“- pasākums vecākā gada gājuma
Naujenes kultūras centrs
cilvēkiem
Naujenes pagasta zemes kopēju saiets „Rudens
Naujenes kultūras centrs
balle“
Latvijas Republikas 91. gadadienai veltīts svinīgs
Naujenes kultūras centrs
sarīkojums „Mēs Latvijai”
Eglīšu iedegšana
Naujenē,Vecstropos,Locikos

Decembris

80

25

Izstāde „Baltie ziemassvētki”

Decembris
Kopā:

25
1397

19
20
21
22
23

Naujenes kultūras centrs

Citu organizāciju un iestāžu organizētie pasākumi Naujenes kultūras centra telpās 2009 gadā

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pasākums
Tēvu dienas pasākums „Tēvu gudrība un spēks”
Daugavpils rajona jauniešu diena
Māmiņu diena
SPSPC „Veslības skolas”programmas izlaidums
Pēdējais zvans (9-kl. Lāču pamatskola)
4-kl izlaidums
9-kl izlaidums
Pirmā septembra pasākums
Cirks „Arino”
Kas?Kur?Kad?

Organizētājs
Lāču pamatskola
Daugavpils rajona padome
Naujenes pamatskola
SPSPC
Lāču pamatskola
Lāču pamatskola
Lāču pamatskola
Lāču pamatskola
Cirks „Arino”
JISC

Norises laiks
19.03
15.05
08.05
21.05
22.05
20.05
22.06
01.09
16.09
29.12
Kopā:

Apmeklētāju skaits
120
150
150
120
150
200
200
120
65
60
1335

25

2009 gadā rīkotie Multfilmu vakari
bērniem (bezmaksas)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Jūnijs
Jūlijs

Augusts

Septembris
Oktobris
Novembris

Datums
30,06,09
02,07,09
16,07,09
23,07,09
06,08,09
20,08,09
27,08,09
10,09,09
17,09,09
15,10,09
22,10,09
12,11,09
26,11,09
Kopā:

Apmeklētāju skaits
16
25
22
17
31
18
20
27
21
25
17
20
22
281

2009 gadā rīkotās Jauniešu -bērnu diskotēkas
(bezmaksas)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Marts
Aprīlis
Maijs
Jūnijs
Jūlijs

Augusts

Datums
14,03
22,03
24,04
16,05
21,05
5,06
26,06
3,07
10,07
24,07
7,08
21,08

Apmeklētāju skaits
15
18
10
30
22
8
16
20
15
18
12
20
26

13.
14.
16.
17.

1,09
17,09
15,10,
5,11
Kopā:

Sepembris
Oktobris
Novembris

25
18
15
9
271

Naujenes kultūras centra apmeklētāju skaits 2009 gadā ieskaitot sporta un trenažieru zāli.
24

NKC organizētie pasākumi

1397

10

Citu organizāciju un iestāžu organizētie pasākumi

1335

13

Multfilmu vakari bērniem (bezmaksas)

281

17

Jauniešu -bērnu diskotēkas (bezmaksas)

271

Kopā:

3284

Sporta zāles apmēklētāju skaits

4590

Trenažieru zāle

352

Kopā:

4942

Pavisam kopā:

8226
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Sporta zāles apmēklētāju skaits 2009 gadā
Mēnesis

Sporta zāle

Trenažieru zāle

Pavisam kopā

Janvāris
Februāris

460
423

30
14

490
437

Marts
Aprīlis
Maijs
Jūnijs

483
360
280
70

46
20
10
10

529
380
290
80
130

1876

2006

Trenažieru
zāle
14
51
49
42
32

Sporta Zāle
Galda teniss,novuss
,badmintons,break
dejas
144
220
399
440
484

Voleibols
18
35
69
56
40

Futbols

20
41

Pavisam kopā
176
306
517
558
597

Novembris

17

322

41

43

423

Decembris

17

Mēnesis
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
Septembris
Oktobris

286
222

39
2295

17
298

359
121

Sporta instruktors
V.Uzvārds
V.Kotegovs
V.Kotegovs
(Atvaļinājums 2
nedēļas)
A.Kotegovs
A.Kotegovs
A.Kotegovs
A.Kotegovs

Sporta speciālists
S.Baitina
S.Baitina
S.Baitina
S.Baitina
S.Baitina
S.Baitina (Slimības
lapa)
S.Baitina (Slimības
lapa)

2936

Sporta zāles apmeklējums 2009 gadā pavisam kopā: 4942
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Daugavpils novada Naujenes pagasta pārvaldes
Naujenes kultūras centra
folkloras kopas „Rūžeņa”
2009. gada pasākumi

1. 2.02.09.Pasākums Daugavpils rajona padomē.
2. 14.02.09. Laulību reģistrācija Naujenes zagsā.
3. 18.04.09. Tautas muzikantu saiets Vabolē, Daugavpils raj.
4. 19.04.09. Lieldienas Juzefovas parkā, Naujenes pagasts.
5. 17.05.09. Skani, mana Naujene Naujenes KC.
6. 22. 05.09. Daugavpils pilsētas svētki, Māla cepļa iedegšana.
7. 28.05.09. izstāde Augšdaugava atklāšana Naujenes muzejā
8. 29.05.09. Skani, mana Naujene Noslēguma pasākums Naujenes KC
9. 13.06.09. Kāzinieku un jaunā pāra sagaidīšana Juzefovas parkā.
10. Baltica -2009 10.07.09.plkst.13.00 Dalībnieku gājiens Rīgā
11. Baltica -2009 10.07.09. plkst. 17.00 Koncerts Saimes namā Rīgā
12. Baltica -2009 11.07.09. plkst.15.00 Koncerts Uzvaras parkā Jelgavā
13.15.08.09. Piedalīšanās Zarasu ( Lietuva) tautas mūzikas festivālā Žolinē
14. 22.08.09. Baltica 2009 atskaņu koncerts Vecvārkavā, Preiļu raj.
15. 26.09.09. 2.folkloras kopu saiets Līksnā
16. 2.10.09. Izstādes Māla ripa atklāšana Naujenes muzejā.
17. 10.10.09. Daugavpils novada diena
18. 13.10.09. Pasākums Godu saimnieces Naujenē
19. 6.11.09. Pasākums Bauskas rajona Rundāles pagastā.
20. 10.11.09. Mārtiņu sadancis Daugavpilī, LKC.
21. 16.11.09. LR proklamēšanas dienai veltīts pasākums Naujenes KC.
22. 12.12.09. Projekta Dienvidlatgales godu saimnieču atmiņas, receptes, tradīcijas, dziesmas un
atgadījumi noslēguma pasākums Daugavpils novada KC Vārpa.
23. 17.12.09. Naujenes KC Izstādes atklāšana
24. 21.12.09. Rūžeņas atpūšas Latvijas Nacionālā teātra izrāde
Ziemassvētku koncerts
Vokālais ansamblis „Ausma”
25. Janvāris - Jaungada balle cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un pensionāriem
26.Februāris - Svētā Valentīna dienas pasākums
27. Marts- Vācu biedrības tematisks pasākums
28.Marts-Ciemos pie Lieldienu zaķa Juzefovas parkā
29. Aprīlis - Bebrens KC vokālo ansambļu saiets „Aprīļa pilieni”
30. Maijs.- Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena
31. Jūnijs -Jāņu dienas ielīgošana
32. Oktobris - Senioru balle“- pasākums vecākā gada gājuma cilvēkiem
33.Decembris- Eglīšu iedegšana
34.Decembris- Izstāde „Baltie ziemassvētki”
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