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1.Pamatinformācija
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.
Naujenes kultūras centrs (turpmāk NKC) ir kultūras iestāde, kuras galvenie darbības virzieni 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 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 2010. gadā izvirzīja vairākus uzdevumus:
NKC paplašināja piedāvāto pasākumu klāstu: organizēja tematiskos vakarus veidojot sadarbību ar
Lociku ciema iedzīvotājiem, izstādes , organizēja pasākumus iesaistot Naujenes pagasta pārvaldes
teritorijā dzīvojošos bērnus un viņu vecākus no Lāču pamatskolas un Naujenes pamatskolas, kā
rezultātā palielināja apmeklētāju skaitu.
Gada laikā veiksmīgi uzsāka darboties deju kolektīvs „Flamenko”, kuru vadīja NKC sporta speciāliste
Sofja Baitina un bērnu un jauniešu interešu grupa „Stila Studija” Tatjanas Zvicevičas vadībā. Šo
kolektīvu darbību nodrošināja brīvprātīgie speciālisti, kas uzsāka darbību bez atalgojuma. Lai saglabātu
latviešu tautas tradīcijas un palielinātu interesi bērniem NKC izveidoja latviešu tautas deju kolektīvu „
Rūķēns ” ,kurā darbojas 16 bērni vecumā no 5-6 gadi.
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f/k „Rūžeņa”

v/a „Ausma”

NKC 2010. gada laikā organizēja gan amatnieku ,gan profesionālu mākslinieku izstādes. Turpinājām
2009. gada aizsāktos projektus – mākslinieku plenērs „Daugavas laika loki”, „Dzejas dienu pikniks”.
Organizējām jaunus pasākumus akciju „Mākslas dienas 2010”, kas bija daļa no Latvijas Mākslas dienu
akcijas .Veiksmīgākie valsts un tradicionālo svētku pasākumi gada laikā bija „Latvijas Republikas
proklamēšanas 92. gadadiena ”, Jaungada pasākums „Ziemas skaņas” cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
,Meteņu pasākums ”Masļennica”, pasākums bērniem ”Naujenes cālis 2010”.

mākslinieku plenērs „Daugavas laika loki”
NKC nodrošināja ar savu atbalstu 9 Naujenes pagasta iestāžu organizētos pasākumus, 7 Lociku ciema
iedzīvotāju sanāksmes. NKC nodrošināja ar telpām un apskaņošanu, kā arī palīdzēja ar organizēšanu
Daugavpils un Daugavpils novada sociālo institūciju sadarbības pasākumu „Alternatīvā sociālo
pakalpojumu attīstība”
Lai organizētu saturīgu brīvā laika nodarbības bērniem un jauniešiem ,vasaras mēnešos jūlijā-augustā
tika organizētas katru darba dienu meistardarbnīcas.

Meistardarbnīcās varēja apgūt vizuālās mākslas pamatus, līniju deju soļus, meitenes vienreiz nedēļā
veidoja frizūras, bija pareizas stājas nodarbības. Sporta stafešu dienā bērni varēja pārbaudīt sevi
dažādās sporta disciplīnās skriešanā, tāllēkšanā, u.c. Galda tenisa klubs organizēja galda tenisa turnīrus,
novusa turnīrus ,kā arī galda spēļu turnīrus.
NKC 2010. gada laikā veica sporta zāles kosmētisko remontu, līdz ar to nodrošinot kvalitatīvu sporta
nodarbību norisi.
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2.1. Naujenes kultūras centra interesantākie un apmeklētākie pasākumi 2010.gadā
2010. gadā tika noorganizēti 50 dažādi pasākumi, šie pasākumi domāti dažādam mērķauditorijām.
Bērniem ir organizēti konkursi, mazo vokālistu konkurss “Naujenes Cālis 2010”, Dzejas pikniks 2010
,kurā bērni varēja iepazīties klātienē ar Daugavpils bērnu dzejniekiem.

“Naujenes Cālis 2010”

Jaungada pasākums „Ziemas skaņas”

Naujenes pagasta mazaizsargātajiem iedzīvotājiem cilvēkiem ar īpašam vajadzībām, pensionāriem ir
organizēti tādi pasākumi, kā Jaungada pasākums „Ziemas skaņas”, pasākums vecāka gada gājuma
cilvēkiem “Senioru balle”, Naujenes pagasta dzīvojošām ģimenēm ir organizēti Mātes dienai veltīti
pasākumi, tematiskie vakari „Sievietes”, „Dziedāsim kopā ”
Liela uzmanība ir vērsta gadskārtu ierašu svinēšanai un folkloras tradīciju saglabāšanai. Pagasta
iedzīvotājiem ir organizēti tādi pasākumi, kā Lieldienas, Līgo svētki, Ziemassvētki.
Pasākumi brīvā dabā ir brīvi nepiespiesti un atbilstoši tautas tradicionālajiem svētkiem. Lieldienas un
Masļenņica, Dzejas dienu pikniks noritēja NKC laukumā , Lieldienās viesi varēja izbaudīt saulaino
pavasarīgo noskaņu,ripināt olas,bērni varēja zīmēt un piedalīties dažādās stafetēs un lieldienu rotaļās.

Masļenņica

Dzejas dienu pikniks

Maijā tika organizēts Nacisma Sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienai veltīts piemiņas
brīdis ar ziedu nolikšanu pie piemiņas akmeņa un koncertu .Naujenes kultūras centrs piedalījās
Starptautiskajā tautas mākslas festivālā „Augšdaugava” organizējot Tautas plenēru , kurā piedalījās 98
dalībnieki. Meistardarbnīcās varēja mācīties gleznot ne tikai uz audekliem ,bet arī uz auduma.
Meistardarbnīcas vadīja Sēlijas mākslinieces Jolanta Ābele, Natālija Navicka, māksliniece no Līvānu
novada Evita Kleina, Daugavpils gleznotāja Una Gura un māksliniece no Salaspils novada Zane
Bērziņa. Tautas plenērā piedalījās gan pieaugušie ,gan bērni no Daugavpils novada pagastiem
Naujenes, Višķiem, Salienes, Nīcgales u.c.
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Latvijas Republikas 92.gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā piedalījās visi Naujenes pagasta
pārvaldes iestāžu un struktūrvienību kolektīvi , un noslēdza mūsu pasākumu F/k„Rūžeņa” ar skanīgu
dziesmu, kuru dziedāja gan visi koncerta dalībnieki, gan skatītāji.
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.

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 „Rudens noskaņa” 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 „Rudens
noskaņas” sajūtu. Pensionāri piedalījās konkursos,kā arī izbaudīja Krievu nama kolektīva „Slavjanki”
koncertu.
Pasākumu skaits, kuri tiek novadīti Naujenes Kultūras centrā ir nedaudz samazinājies, bet tomēr
apmeklētāju skaits ir pieaudzis. Šogad ir izdevies piesaistīt lielāku Naujenes pagasta iedzīvotāju
uzmanību, vietējie iedzīvotāji tika iesaistīti dažādu pasākumu svinēšanā, mācot viņus rast prieku kopā
saiešanā.

Pagājušā gadā iesāktais projekts mākslinieku plenērs, kas noritēja Daugavas krastos , veiksmīgi tika
realizēts atkal. Plenēra nosaukums šogad bija „Daugavas laika loki”, kurā mākslinieki izveidoja gleznu
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kolekciju(19 gleznas un tekstilmākslas darbus), šo gleznu izstādes atklāšana noritēja 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 2010.gada
redzējumā. Plenēra laikā noritēja tematisks pasākums ,kurā tika aicinātas Daugavpils lietišķo sieviešu
asociācija „Olīvija”.

Viesi varēja izbaudīt plenēra norisi un iepazīties ar māksliniekiem, kā arī darboties meistardarbnīcās
izgatavojot dekoratīvas rotas, deju meistarklasē varēja iemācīties spāņu deju soļus, kā arī iepazīties ar
spāņu kultūru un ēdienu tradīcijām.

2.2 Naujenes kultūras centra izstādes 2010 gadā.

Šī gada laikā tika papildināts NKC pasākumu klāsts ar tematiskām izstādēm.Gada laikā tika organizētas
10 izstādes no tām 5 profesionālās mākslas izstādes, 5 amatieru un bērnu darbu izstādes. NKC
popularizē Naujenes pagasta iedzīvotājiem profesionālās mākslas izstāžu pieejamību . 2010.gada aprīlī
tika organizēts pasākums-akcija „Mākslas dienas 2010” ar nosaukumu „Izkrāso sapni” .Šīs akcijas
laikā tika atklāta Sēlijas gleznotāju Jolantas Ābeles un Natālijas Novickas izstāde „Ziedi”, pasākuma
otrā daļa noritēja brīvā dabā ,kur visi interesenti varēja apskatīt amatnieku darbus, kā arī bērni varēja
zīmēt uz asfalta un izkrāsot „savu sapni” .Šo mākslas akciju apmeklēja apmēram 80 cilvēku. Šāda
veida akcijas ir laba iespēja piesaistīt interesentus.
Vēl viena no interesantākajām izstādēm bija apskatāma keramiķes, datorgrafiķes Laines Uzulēnas
izstāde „Close. Tuvumā”. Māksliniece eksponēja reālu sieviešu un vīriešu sejas daļas(lūpas un zoda)
ģipša atlējumus, kur varēja salīdzināt un izvērtēt cik cilvēki ir dažādi un individuāli, ar dažādām
mīmiskām un sejas veidoliem. Māksliniece ir interesanta un radoša savu darbu realizēšanā.
Interesantākās amatier izstādes 2010.gadā bija Starptautiskā tautas mākslas festivāla
„Augšdaugava2010”ietvaros organizētā foto izstāde, kurā varēja iepazīt dabas parka „Daugavas loki ”
iedzīvotāju foto un vecticībnieku māju krāšņumu. Šai izstādei ir liela vērtība ,jo nes vēsturisku liecību
par „Daugavas lokiem” un cilvēku likteņiem ,kas tek līdzās likteņupei Daugava.
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2.3. Naujenes kultūras centra interesantākie izklaides pasākumi bērniem un
jauniešiem.
Ņemot vērā bērnu aktīvo apmeklētību visa gada garumā, bērniem arī brīvlaikā- vasarā tika organizētas
meistardarbnīcas. Bērni katru dienu varēja mācīties zīmēt, veidot frizūras, spēlēt galda spēles, mācīties
dejot, piedalīties sporta aktivitātēs . Jūlija un augusta mēnešos Naujenes kultūras centru apmeklēja 480
bērni ,kuri ar prieku darbojās un veldzējās no karstās saules Naujenes kultūras centra telpās ,gūstot
pieredzi dažādās meistardarbnīcās.

Daugavpils un Ilūkstes partnerības projekta WONDERS ietvaros NKC sadarbībā ar BDR „Gliemezis”
organizēja tekstilmākslas un metāla mākslas meistardarbnīcas jauniešiem no Turcijas un Latvijas.

Septembra sākumā noritēja dzejas dienu pasākums „Dzejas pikniks 2010” Pasākumā piedalījās Lāču
pamatskolas jaunāko klašu bērni un pedagogi.Bērniem Daugavpils bērnu dzejas autori lasīja savus
jaunākos dzejoļus un dziesmas.
Naujenes pagasta pārvaldes bērni tiek aktīvi iesaistīti dažādos pasākumos. Nozīmīgs un interesants
pasākums, kurā Naujenes bērni veidoja pašdarinātas dāvanas Naujenes bērnu namam „Pīlādzītis” un
Kalkūnes sociālās aprūpes centra bērniem. Labdarības akcijā „Pasniedz roku” Naujenes bērnu namam
„Pīlādzītis” un Kalkūnes sociālās aprūpes centra bērniem, tika organizēts pasākums ar atraktīvām
rotaļām un koncertu. Labdarības akciju noslēdza neliels koncerts ar Daugavpils novada kultūras centra
vokālā ansambļa un Demenes vokālā ansambļa koncertu.
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3. Organizēto pasākumu skaits un pasākumu apmeklētība 2010 gadā

Lai piesaistītu Naujenes pagasta iedzīvotājus aktīvāk piedalīties NKC kultūras dzīvē gandrīz visi
organizētie pasākumi ir bezmaksas. Ņemot vērā esošo valsts situāciju un piešķitā budžeta
samazinājumu NKC noorganizēto pasākumu skaits nedaudz samazinājās , tomēr apmeklētāju skaits
palielinājās salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Kopumā 2010. gadā Naujenes Kultūras centrā tika
noorganizēti un novadīti 50 pasākumi, no tiem 23 lieli pasākumi. Kā liecina statistika, 2010 gadā NKC
organizētos pasākumus apmeklēja par 1870 cilvēku vairāk nekā 2009 gadā.
Tie aptver dažāda vecuma, sociālās interešu grupas. Pasākumi tika veidoti tā, lai tajos iesaistītu
iespējami vairāk pagasta iedzīvotāju.
NKC 2010. gada laikā samazinājās sporta nodarbību apmeklētāju skaits, jo no maija līdz augusta
beigām, lai paaugstinātu sporta pakalpojumu kvalitāti, tika renovēta sporta zāle. NKC sekmīgi darbojas
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. 2010. gadā
sporta zāli apmeklēja 2451 cilvēki.
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 pēdējais zvans (9-kl. Lāču
pamatskola) ,4 un 9 klašu izlaidums Lāču pamatskolai, pirmā septembra pasākums.
Kopumā par 2010.gada NKC darbu var secināt, ka apmeklētāju skaits ir palielinājies. Ņemot vērā, ka
2009. gadā NKC apmeklētāju skaits- 8226,tai skaitā izklaides pasākumi - 3284 un sporta zāles
apmeklējums-4942, tomēr 2010 gadā NKC Kultūras un izklaides pasākumos ir palielinājies par 1870
apmeklētājiem un ņemot vērā to, ka sporta zāle 3 ar pus mēnešus veica kosmētisko remontu sporta
aktivitāšu apmeklētāju skaits ir samazinājies. Kopumā NKC apmeklēja 8378 cilvēki no tiem 5154
NKC pasākumu apmeklētāji un 3224 Sporta zāles apmeklētāji.
• Valsts un tradicionālos svētkus 815 cilvēki,
• Izglītojošus pasākumus ir apmeklējuši 200 cilvēki.
• Amatieru un profesionāļu koncertus ir apmeklējuši 178 cilvēki. ,
• Amatieru izstādes 408 cilvēki,
• Profesionāļu izstādes 158 cilvēki,
• izklaides sarīkojumus 703 cilvēki
• Literārus pasākumus 46 cilvēki
• konkursus skates 65 cilvēki
• Meistardarbnīcas 480 cilvēki
Citu iestāžu un organizāciju rīkotās norisēs piedalījās:
Konferencēs semināros 210 cilvēki,
Lekcijas 41 cilvēki,
Informatīvas sanāksmes 183 cilvēki,
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Koncerti 232 cilvēki,
Izrādes 258 cilvēki,
Izklaides pasākumi 1177 cilvēki.
Pasākumu apmeklējuma palielinājums skaidrojams ar pasākumu tematikas dažādošanu ,kā arī
profesionāli eksponējot izstādes un noformējot NKC telpas, piesaistīja patstāvīgo apmeklētāju interesi.
Veiksmīgi sadarbojoties un iesaistot pasākumos Lociku ciema iedzīvotājus un bērnus, sabiedrības
interese ir palielinājusies . Ņemot vērā iepriekšējo gadu vienveidīgo pasākumu klāstu, izņemot
Starptautisko festivālu „Augšdaugava”, cilvēku interese bija zudusi par notiekošajiem pasākumiem, bet
Divu gadu darba rezultātā veiksmīgi palielināts apmeklētāju skaits, kaut gan mērķauditorijas interesi ir
diezgan grūti. Jūtami labi rezultāti jau šogad, tomēr daudz jāstrādā pie pasākumu kvalitātes. NKC divu
gadu laikā tika nomainīti 4 kultūras pasākumu organizatori, līdz ar to pasākumu kvalitātes
paaugstināšana tika apgrūtināta. Augstas kvalitātes pasākumu organizēšanai nepieciešama stabila
speciālista darbs.
Darbība
Pasākumu
skaits
Apmeklētāju
skaits

2004
25

2005
28

2006
68

2007
79

2008
62

2009
63

2010
50

4390

3220

5364

5899

4239

3284(pasākumi)
4942(Sporta zāle)

5154(pasākumi)
3224(Sporta zāle)

Kopā: 8226

Kopā: 8378

Pasākumu un apmeklētāju skaits 7 gadu griezumā (no 2004.gada līdz 2010.gadam)
Ņemot vērā gūto pieredzi kultūras pasākumu organizēšanā, plānošanā un realizēšanā un izstrādājot
aktīvākas reklāmas politiku varēsim kultūras pasākumu norišu apmeklētāju skaitu palielināt arī 2011
gadā.

4. Naujenes kultūras centra pašdarbības kolektīvi
Naujenes kultūras centrā 2009. Gada noslēgumā darbojās tikai 2 kolektīvi, tomēr piesaistot brīvprātīgo
darbu tika izveidots 1 kolelektīvs un viena interešu grupa, kura veiksmīgi turpināja darboties arī
2010.gadā. 2010.gada pirmajā pusgadā aktīvi darbojās 4 pašdarbības kolektīvi un divas interešu grupas
, kuri aktīvi piedalījās dažādos pasākumos un koncertprogrammās.2010.gadā tika izveidots jauns bērnu
tautas deju kolektīvs „Ŗūķēns”. Aktīvi darbojās gan f/k „Rūžeņa” ,gan v/a „Ausma” gan arī labus
panākumus parādīja spāņu tautas deju kolektīvs „Flamenko”:
Kolektīvi aktīvi piedalījās 31 izbraukuma pasākumos : Daugavpils novadā, Daugavpilī, Līvānos
Preiļos u.c:
• F/k “Rūžeņa” piedalījās 15 koncertos
• v/a „Ausma” piedalījās 5 koncertos
• Spāņu tautas deju grupa „Flamenko” 6 koncertos
• Stila studija 4 koncertos
• Latviešu tautas deju kolektīvs „Ŗūķēns” 1 koncertā
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Naujenes kultūras centra Folkloras kopa “Rūžeņa”

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
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.

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
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izveidot jaunu repertuāru, lai varētu piedalīties aktīvi Daugavpils novada un Latvijas mēroga
organizētajos pasākumos.

Spāņu tautas deju grupa „Flamenko”

Šo kolektīvu vadīja brīvprātīga pieredzējusi kustību horeogrāfe S.Baitina. Kolektīvā darbojās 8
dalībnieces. Izveidojot šo deju grupu mēs likām par mērķi piesaistīt sievietes pēc 30 gadu vecuma.
Mums tas veiksmīgi izdevās.2010 gadā kolektīvs jau izveidoja koncertprogrammu. Deju kolektīvs ar
savu koncertprogrammu piedalījās Lieldienu pasākumā Līksnā. 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.

Latviešu tautas deju kolektīvs „Ŗūķēns”

2010.gadā NKC uzstādīja par mērķi Naujenē attīstīt tautas tradicionālās dejas, līdz ar to izveidojām
tautas deju kolektīvu „Ŗūķēns”, pirmsskolas vecuma bērniem 5-6 gadi .Šo kolektīvu vada NKC
pasākumu organizatore Maija Bataraga, kura mācās DU Kultūras menedžmenta nodaļā ar dejas
specializāciju. Šī vecuma grupa tika izvēlēta, jo bērni ir pateicīgākā mērķauditorija, kuru var viegli
ieinteresēt. Pirmsskolas vecuma bērniem tiek mācīti latviešu tautas deju pamat soļi, rotaļdejas, veidota
pareiza stāja u.c. Latviešu tautas deju kolektīvs „Ŗūķēns” gadu noslēdzot koncertēja Daugavpils
novada kultūras centrā ar divām dejām. Ļoti būtiski piesaistīt jaunos speciālistus darbam ar bērniem,
Maija Bataraga ir jauns perspektīvs darbinieks, kas piemērots bērnu deju kolektīva vadīšanai. Šī
kolektīva specifika ir tāda, ka katru gadu mainās dalībnieki, līdz ar to speciālista darbs ir sarežģīts, bet
apzinoties, ka vismaz 50% no šiem bērniem uzsākot skolu turpinās dejot ,tas jau būs labs rezultāts un
pamats jaunu deju kolektīvu veidošanai Naujenē.
2010. gadā NKC darbojās Harmoniskās attīstības studija, vadītāja S.Baitina ,bija
pieteikušās 10 dalībnieces vecumā no 12-14 gadiem.
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Harmoniskās attīstības studijai bija uzstādīti sekojoši 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,
skatuves mākslā. Apmācības ietvēra arī ,fizkultūras nodarbības , kustības mākslu, defilē (gaitas un
kustību korekcija)dejas māksla.
Harmoniskās attīstības studijā jaunietes un bērni attīstīja kolektīvā darba un sadarbības iemaņas,
attīstīja komunicēšanās prasmi ,atbildības sajūtu, patstāvību. Šī iegūtā pieredze veicinās interesi par
radošu darbu un kultūru. Diemžēl vadītājas nelielu pieredz darbā ar jauniešiem ,kolektīvs darbojās tikai
7 mēneši ,bet darbs ar jauniešiem ir sarežģīts un prasa lielāku pieredzi vadītāja Sofjas Baitina pārtrauca
šīs interešu grupas darbību.
Ņemot vērā bērnu aktīvo apmeklētību visa gada garumā it īpaši vasarā, kad tika organizētas
meistardarbnīcas pēc bērnu lūguma izveidot kādu interesantu pulciņu un pieaicinot speciālisti –
brīvprātīgo no 2010. gada septembra uzsāka darbību Stila skola ,Tatjanas Zvicevičas vadībā . Šajā
interešu grupā darbojas 16 meitenes.

Stila skolā ,meitenes apgūst gan kā pareizi ģērbties, kā lietot kosmētiku, kā izveidot gaumīgu tēlu.
Meitenes no dažādiem materiāliem veido ekstravagantus tērpus. Vadītāja Tatjana Zvicevičai ir liela
pieredze darbā ar bērniem , līdz ar to meiteņu interese tikai pieaug .Uzsākot darbību bija pieteikušās 8
meitenes bet gadu noslēdzot apmeklētāju skaits pieauga līdz 16 meitenēm. Stila studija ar pirmo tērpu
kolekciju uzstājās „Rudens ballē”, bet ziemas kolekciju varēja redzēt vēl 4 pasākumos. Perspektīva šai
interešu grupai ir liela, līdz ar to jau tiek izstrādāta interešu pulciņa programma.
Naujenes kultūras centru ļoti aktīvi apmeklē jaunieši un divu gadu laikā ir izveidojies Galda tenisa un
galda spēļu klubs, kuru apmeklē regulāri 22 – 26 dalībnieki. Jaunieši organizē gan galda tenisa ,gan
novusa, gan galda spēļu turnīrus.
2010.gadu noslēdzot 4 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos dalību ņēma 46 pagasta iedzīvotāji un
divas interešu grupas, kurās dalību ņēma 38 pagasta iedzīvotāji.
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NKC darbība mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos no 2004-2010 gadam
Darbība
2004 2005 2006
2007
2008
2009
Kolektīvu
8
6
4
4
4
2
skaits
Dalībnieku
skaits tajos

80

76

64

58

42

28

2010
4
2
interešu
grupas
Kopā : 6
46
38
interešu
grupas dalībn.
Kopā: 84

5. Naujenes kultūras centram piešķirtā 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 2010.gadā sastāv no sekojošiem ieņēmumiem Ls 54874 apmērā:

Naujenes Kultūras centra finansējuma avoti
Pašvaldību budžets
95%

Valsts budžets
2%
Pārējie ienākumi
2%

Ieejas maksa
1%

Naujenes pagasta pamatbudžeta piešķirtajiem līdzekļiem Ls 54874
, VSAOI Ls 4393
, no saņemtajiem maksas pakalpojumi Ls 233, kas novirzīti darbinieku darba samaksai pasākumu
nodrosināšanai un kancelejas preču iegādei.
Naujenes kultūras centra 2010. 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 nodrošina ar telpām un
tehnisko apkalpošanu sekojošām Daugavpils novada un Naujenes pagasta iestādēm: Naujenes
bibliotēkas darbībai un Naujenes pagasta pārvaldes Interneta punktam darbībai, Lāču pamatskolai
(sporta nodarbībām un pasākumiem) biedrība sporta klubs „Bruņinieks” (trenažieru zales darbībai).
Naujenes kultūras centrs izlietoja Naujenes pagasta padomes piešķirto finansējumu sekojošiem
mērķiem 2010.gadā:
2010.gadā NKC budžets sastādīja Ls 54874 apmērā. Salīdzinot ar 2009. gada NKC budžetu, kurš
sastādīja Ls 58307, ir samazinājies par Ls 3433.
2010.g. Izmantotie līdzekļi salīdzinājumā ar 2007.g., 2008.g.2009.g.
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nosaukums
Izmantotie līdzekļi

2007.g.
69349

2008.g
73662

2009.g.
58307

2010.g
41029

Darbinieku atalgojums

17250

30391

23100

21475

VSAOI

4124

8039

7360

4393

Ēku remonts un uzturēšana
Pamatlīdzekļu iegāde

1275
3886

2110
4298

5885
469

5413
198

22494
5138

22757
4508

18176
3225

Komunālie maksājumi
5190
Pārējas preces
8534
,tai sk.
biroja
preces,inventārs,degviela,,kārt
ēja remonta un iestāžu
uzturēš.materiāli

Piešķirtais finansējums, tika izlietots efektīvi saskaņā ar 2010. gada NKC darbības prioritātēm.
Naujenes pagasta iedzīvotājiem ir piedāvāti daži maksas pakalpojumi, jauniešu diskotēkas, sporta
zāles apmeklējumi.2010 gadā uz maksas pakalpojumiem tika iegūti līdzekli Ls 233
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.
2010. gadā Naujenes Kultūras centrā tika novadīti 50 pasākumi, no tiem 20 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 11 darbinieki - 7.85 Slodzes(likmes)
Gads

Slodzes(likme Apmaksa
s)
gadā Ls
2008
12.25
29588
2009.
8.75
21099
2010
7.85
21955.6
Darbinieku apmaksa gada griezumā pa slodzēm no 2008-2010 gads.
NKC darbinieku štats sevī iekļauj sekojošas amatu vietas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kultūras centra vadītājs - 1.0 likme
Skaņu operators - 0.75 likme
Ansambļa vadītājs (folkloras kopas) - 0.5 likme
Ansambļa vadītājs (vokālā ansambļa) - 0.3 likme
Sporta speciālists - 0.5 likme
Kultūras pasākumu organizators - 0.5 likme
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7. Deju kolektīvas vadītāja - 0.3 likme
8. Saimniecības pārzinis - 1.0 likme
9. Apkopējs - 1.5 likme
10. Sētnieks - 1.0 likme
11. Tehniskais strādnieks - 0.5 likme
Ar augstāko izglītību - 7: Ar vidējo profesionālo izglītību – 4
- Kultūras centra vadītājs (augstāka izglītība)
- Kultūras pasākumu organizators (augstāka izglītība)
- Folkloras kopas „Rūžeņa” vadītāja(augstāka izglītība)
- Vokālajā ansambļa „Ausma” vadītājs(augstāka izglītība)
- Deju kolektīvas vadītāja(augstāka izglītība)
- Skaņu un gaismas operators(augstāka izglītība)
- Saimniecības pārzinis(vidēja profesionālā izglītība)
- Remonta strādnieks (vidēja profesionālā izglītība)
- 2 apkopējas(vidēja profesionālā izglītība)
- Sētnieks(vidēja profesionālā izglītība)
Gada laikā speciālistiem tiek dota iespēja paaugstināt savu kvalifikāciju bezmaksas kursos un
semināros.

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 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 2010”, Nacisma
sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena, Mākslas dienas Naujenē, Baltkrievu „Dvina”
koncerts, „Skani mana Naujene” ,”Senjoru balle” u.c.
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 2011. gadam
1. Paaugstināt reklāmas kvalitāti.Nodrošināt ar informācijas pieejamību Naujenes pagasta un
Daugavpils novada iedzīvotājiem par Naujenes kultūras centra aktivitātēm un pasākumiem .
2. Naujenes kultūras centra atpazīstamības veidošana. Veidot un popularizēt Naujenes kultūras
centra tēlu.
3. Papildus līdzekļu piesaistīšana. Piedalīšanās projektu konkursos.
4. Palielināt cilvēku ieinteresētību kļūt par kultūras norišu dalībniekiem (sadarbība ar vietējiem
iedzīvotājiem).
5. Tradīciju pārzināšana un saglabāšana. Amatierkolektīvu un pašdarbības kolektīvu veidošana.
6. Amatniecības veicināšana un mākslinieciskās izaugsmes iespēju veicināšana.Tautas
mākslinieku un profesionālu mākslinieku darbu izstāžu organizēšana.. Veidot sadarbību ar LMA,
LMA Latgales filiāli, Saules skolu, Daugavpils mākslas katedru u.c
7. Nodrošināt darbinieku profesionālās izaugsmes iespējas.
8. Veicināt sadarbību ar Daugavpils novada domi, novada deputātiem, Naujenes pagasta izglītības
iestādēm, Naujenes novadpētniecības muzeju, Naujenes tautas bibliotēku, sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības centru, Jaunatnes iniciatīvas un sporta centru organizējot dažādus
pasākumus,Daugavpils teātri, Daugavpils novada kultūras centru.
9. Veicināt sadarbību ar biedrībām un aktīvo iedzīvotāju grupām.
10. Nodrošināt ar telpām un šo telpu tehnisko apsaimniekošanu sekojošām Daugavpils novada un
Naujenes pagasta iestādēm : Lāču pamatskolai (sporta nodarbībām ),Jauniešu iniciatīvas un sporta
centra (sporta nodarbībām) ,biedrībai sporta klubs „Bruņinieks” (trenažieru zāles darbībai),
Naujenes pagasta bibliotēkas darbībai , Naujenes pagasta Lociku ciema interneta punkta darbībai.
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 , Naujenes teritorijā esošo Daugavpils
novada iestāžu vadītājiem un darbiniekiem par veiksmīgu sadarbību.
Izsakām pateicību arī visām biedrībām un Naujenes iedzīvotājiem , kā arī
pašdarbības kolektīvu dalībniekiem, kas atbalstīja veidojot kopā pasākumus un
bagātināja kultūras dzīvi Naujenē! Pateicamies apmeklētājiem, par sadarbību visa
2010.gada garumā! Tiekamies Naujenes kultūras centrā!
Naujenes Kultūras centra vadītāja

Kristīne Lipkova

17

18

