DAGDAS NOVADA NOZĪMĪGĀKO KULTŪRAS PASĀKUMU PLĀNS
2021.GADAM
Norises laiks

Klātienes pasākums

20.janvāris

-

janvāris-marts

-

19.februāris
25.martā
25.aprīlī
4.maijā

15.maijā
28.maijā

30.maijā
jūnijs

6.jūnijā
14.jūnija

Ziemas atvadu pasākums
“Aizgavieņa suprātkys”
Piemiņas brīdis
“Mums pieder atmiņas”
XVIII Galda dziesmu un “gvelžu” saiets “Auni
kuojas, laksteigola!”
Baltā galdauta svētki Brīvības ielā “Izcepu maizi
un noliku galdā. Smaržoja maize – balta, jo
balta”
Muzikantu saiets ”Saspēle”
Dagdas novada vokālo ansambļu sadziedāšanās
svētki „Pavasara pieskāriens” -10 gadu jubileja
pasākums
Burbuļu festivāls bērniem un ģimenēm. Dagdas
novada topošo pirmklasnieku godināšana.
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku ieskandināšanas koncerts “Svētki ir tur,
kur esam mēs!”
VI Ritma deju svētki „Dejotprieks”.
Zaļumballe
14.jūnija deportācijas 80 gadu atceres
pasākums

Alternatīva – attālināts pasākums Covid-19
ietekmē
Akcija „Barikādēm 30. Iededz uguni barikāžu
piemiņai”
Folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu skate
(video formāts)
Vitrīnizstāde KC skatlogos
“Dagdas līgavas pūralādes cimdi”
Individuāla ziedu nolikšana pie pieminekļa
Videofilma, veidota pēc potenciālo saieta
dalībnieku iesūtītā materiāla
Brīvības ielas iedzīvotāju sveicienu iemūžināšana
video un fotomirkļos pie atvērtiem logiem no
lidojoša drona
Materiālu apkopojums par VIA vēsturi, iespējama
pasākuma norise ārpus telpām
Video atmiņas “Prezentācija par pasākumiem
,,Pavasara pieskāriens””

Norises vieta
Dagda un novada pagasti
Dagdas KC
Dagdas KC
Pie pieminekļa „Sērojošā
māte”
Dagdas KC
Dagdā

Andrupenes TN
Andzeļu TN

Individuāla Dagdas novada topošo pirmklasnieku
godināšana
-

Dagdas KC
(brīvdabas pasākums)
Dagdas KC
vai brīvdabas estrāde

Pasākuma vēstures albuma izgatavošana

Asūnes brīvdabas estrāde

14.jūnija deportācijas 80 gadu atcere, individuāla
ziedu nolikšana

Pie pieminekļa
„Sērojošā māte”

20.jūnijs

Medicīnas darbinieku dienai veltīts koncerts

Individuāla medicīnas darbinieku sveikšana

Dagdas KC

21.jūnijā

Vasaras saulgrieži Dagdā

Dagdas pilsētas skvērs

23.jūnijā

Brīvdabas teātra izrāde un uzvedums
„Ielīgošana Andrupenē”. Zaļumballe
Līgo dienas Pļaušanas svētki

Jāņu zāļu un vainagu brīvdabas izstādes Dagdas
pilsētā (vairākās vietās)
Iepriekšējo gadu iestudējumu retrospekcija
sociālajos tīklos
-

Jaundomes muižas svētki

-

Jaundomes muiža

VI Starptautiskais baltkrievu dziesmu un deju
festivāls ’’Fest 2021’’
Dagdas pilsētas svētki „Annas Dagdā”

-

Dagdas brīvdabas estrāde
Dagda

23.jūnijā
3.jūlijs
10.-11.jūlijs
30.-31.jūlijs

Andrupenes lauku sēta
Dagdas pilsēta

7.augustā

Deju kopas „Eži”15 gadu jubilejas pasākums

8.augustā

Sadancis „Vēlreiz Andrupenē”

21.augustā

Saulespuķu svētki

Koncertu demonstrēšana uz LED ekrāniem
Dagdas pilsētā
Materiālu apkopojums par deju kopas vēsturi,
fotogrāmatas veidošana
Materiālu retrospekcija sociālajos tīklos, atmiņu
stāstu apkopojums
Individuāla pilngadnieku sveikšana

28.augustā

Ludviga diena

Pasākumi online vidē

Ezernieku SN

18.septembrī

Dārza svētki

Dārza ražas brīvdabas izstādes vai digitālajā vidē

Konstantinovas TN

29.septembrī

Miķeļdienas gadatirgus

Iepriekšējo gadu svētku gadatirgu atspoguļojums
sociālajos tīklos
Online vai TN skatlogos rokdarbu izstāde "Darbiņš
man prieku dara!"
Online vai brīvdabas pasākums

Šķaunes TN

9.oktobrī

Mazākumtautību kultūras svētki „Zavaļinka”

16.oktobrī

Baltkrievu kultūras diena

11.novembrī

Lāčplēša dienai veltīts pasākums

18.novembrī

Latvijas Republikas proklamēšanas
103.gadadiena

Brīvdabas pasākums atbilstoši epidemioloģiskajai
situācijai
Brīvdabas pasākums atbilstoši epidemioloģiskajai
situācijai

Andzeļu TN
Andrupenes lauku sēta
Bērziņu TN

Svariņu TN
Dagdas KC (brīvdabas
pasākums)
Dagda
Dagdas KC

27.novembrī

Baltkrievu veltījums Latvijai dzimšanas dienā

Online pasākums

Dagdas KC

1.decembrī

Adventes Lūgšanu brokastis

Online ziedojumu vākšana labdarībai

Dagdas KC

Dagdas novada rokdarbnieču saiets
Ziemassvētku tirdziņš
Pilsētas Galvenās egles iemirdzēšanās svētki

E-tirdziņš

Dagdas KC

Pilsētas Galvenās egles iemirdzēšanās (online
demonstrēšana)
Videofilma, foto izstāde ar iespēju apskatīt
virtuāli
Individuāla tikšanās ar Ziemassvētku vecīti.
Ziemassvētku vecīša ekipāža pa pilsētas un
ciematu ielām

Laukums pie Domes

13.-27.decembrī
15.decembī
26.decembrī
17.-30.decembrī

Dagdas folkloras kopas “Olūteņi” 25 gadu
jubilejas pasākums
Ziemassvētku un Jaungada pasākumi bērniem

Dagdas KC
Dagdas KC un pagastos

Sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī, var rasties izmaiņas pasākumu plānā. Lūdzu, sekojiet līdzi aktualitātēm!
Kontaktinformācija saziņai:
e-pasts: kultura@dagda.lv
tālruņi: 65653265, 65652170, 25701158

