
NAUJENES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS 

Naujenes Novadpētniecības muzejs piedāvā:  

- vienreizēju iespēju skatīt Naujenē dzimušās un pašlaik Parīzē dzīvojošās mākslinieces – tēlnieces Valentīnas 
Zeiles oriģināldarbus mākslas ekspozīcijā „Tēlniece Valentīna Zeile” un atklātajā mākslas priekšmetu 
krājumā „Valentīnas Zeiles darbnīca” 

- ielūkoties etnogrāfijas ekspozīcijā „Turīga latgaliešu zemnieka istaba” un apskatīt 19. gs. beigu un 20. 
gs. sākuma sadzīves priekšmetus un darbarīkus;  
- apmeklēt dabas ekspozīciju „Cilvēki un daba „Daugavas lokos”” un atklāt, kas slēpjas un dzīvo 

Daugavas dzelmē;  
- iepazīt vecticībnieku kultūru ikdienā un svētkos brīvdabas ārpusmuzeja ekspozīcijā „Slutišķu 
vecticībnieku mājā”.  

  

   
  

      
 
Ekskursijas ilgums 

Parastais ekskursijas ilgums – 40 minūtes -1  stunda.  
 
Gida pakalpojumi 

Gida stāstījums pieejams latviešu, krievu un latgaliešu valodā. 
 
Iespējamās papildus aktivitātes muzejā 

 Slāvu nacionālo dzērienu – sbitņu degustācija (Jaunums) 
 Vietējo zemnieku ražoto sieru degustācija muzeja etnogrāfijas ekspozīcijā 
 Programma „Latgaliešu un slāvu vēsturiskie dzērieni” (ar dažādu dzērienu, piemēram, medus 

kvasa, raudzētu bērzu sulu,  degustāciju) (Jaunums) 
 Programma „Ābolu kūre” (dažādu ar āboliem saistītu produktu degustācija, piemēram, cepti āboli ar 

medu, ābolu vai ābeļu lapu tēja, ābolu sula utt... Atkarībā no gada laika piedāvājums var atšķirties) 

(Jaunums) 
 Individuāli izstrādātas kāzu programmas 
 Individuāli izstrādātas dzimšanas dienu svinēšanas programmas bērniem un pieaugušajiem 

(latviešu, krievu un latgaliešu valodā) (Jaunums) 
 Zāļu tējas dzeršana (no ogļu patvāra, ar medu, barankām vai sieru) (Jaunums) 
 Programma „Vakarēšana turīga zemnieka istabā” (ar tepiķīšu tamborēšanu, musturdeķa veidošanu, 

laimes slotas siešanu, senču ēdieniem un dzērieniem) (Jaunums) 
 Mākslas terapija bērniem (darbošanās ar mālu un krāsām no 4.līdz 12. gadiem)  
 Klūgu pīšanas nodarbības (katru ceturtdienu no plkst. 14:00- 17:00) 



 Iespēja iepazīties ar paipalām un baudīt veselības kokteili no paipalu olām 
 
Muzeja radošās darbnīcas 

 Apaļo tepiķīšu tamborēšanas darbnīca (no 12. gadu vecuma) 
 Svilpaunieku, māla ziedu vai Laimes pogu veidošanas darbnīca (darbošanās ar mālu no 4. gadu vecuma 

amatnieka pavadībā) 

 Pankūku darbnīca (no 4. gadu vecuma kopā ar vecākiem) (Jaunums) 
 Tējas maisiņu izšūšanas darbnīca (Jaunums) 
 Ziemassvētku darbnīca (darbojas no novembra līdz janvārim. Darbnīcā var liet laimi, gatavot maskas un 

lauku plīts cepeškrāsnī cept piparkūkas) (Jaunums) 
 

Cenrādis 

 Gida pakalpojumi: 
- grupai līdz 10 cilvēkiem – Ls 3,00; 
- grupai no 10 līdz 35 cilvēki - Ls 5,00; 

 Ieejas biļetes: 
-  Naujenes Novadpētniecības muzejā pieaugušajiem -0,80 Ls, bērniem- 0,30 Ls; 
- Ārpusmuzeja ekspozīcijā „Slutišķu vecticībnieku māja”  1 pieaugušajam -0,40 Ls, bērnam 0,20 Ls.  

- Ir iespēja iegādāties vienoto ieejas biļeti Naujenes novadpētniecības muzejā un Slutišķu vecticībnieku 
mājā -  1 pieaugušajam -  Ls 1,00, bērnam- Ls 0,40;   

-  
Bezmaksas ieeja Naujenes Novadpētniecības muzejā un ārpusmuzeja ekspozīcijā ir pirmsskolas vecuma 

bērniem, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās esošajiem bērniem, internātskolu 
audzēkņiem, bērnu namu audzēkņiem, personai, kas pavada skolu audzēkņu vai tūristu grupu, pansionātu 
iemītniekiem I un II grupas invalīdiem, personām ar garīgās attīstības traucējumiem un vienu viņus pavadošo 

personu, Latvijas muzeju darbiniekiem, Starptautiskās muzeju asociācijas ICOM biedriem, presei. 
 
  

Tuvākās akcijas 

1) Bezmaksas Naujenes Novadpētniecības muzeja apmeklējums Starptautiskās akcijas „Muzeju nakts” 

laikā šī gada maijā; 
2) Bezmaksas Naujenes Novadpētniecības muzeja ārpusmuzeja ekspozīcijas „Slutišķu vecticībnieku 

māja” apmeklējums Starptautiskā tautas mākslas festivāla „Augšdaugava” laikā (maijā); 

3) Muzeja un Slutišķu vecticībnieku mājas ieejas biļetes varēs iegādāties ar atlaidi, ja līdzi tiks atnests 
adīts, tamborēts, mezglots vai austs Lielā Augšdaugavas musturdeķa fragments (Jaunums). 

 

NAUJENES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS  
TŪRISMA INFORMĀCIJA  

Tūrisma informācija,  
individuālu un grupu ekskursiju plānošana un organizēšana  

Dabas parkā „Daugavas loki” un Slutišķu vecticībnieku sādžā 
gida pakalpojumi, radošo darbnīcu organizēšana 

 

 
Tālr./fax: 654 71321, 29468988 vai 26532508. 

e-pasts: naujenesmuzejs@inbox.lv  
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