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MANA PILS DAUGAVPILS  
Daugavpilij – 735 (1275), Daugavpils cietoksnim – 200 kopš uzsākti 
celtniecības darbi (1810). 
 
LATGALES DZIESMU SVĒTKI 
Latgales dziesmu svētkiem – 70. Pirmie dziesmu svētki Latgalē notika 
Daugavpilī 1940.gada 15. un 16.jūnijā, kas kļuva par liktenīgajiem pēdējiem 
dziesmu svētkiem brīvajā Latvijā. 
 
 

 
Daugavpils pilsētas svētki 2010.gada 4.,5.,6.jūnijā 
 
Laiks Norise 

PIEKTDIENA,  4.JŪNIJS DAUGAVPILIEŠU GODINĀŠANAS DIENA 

Latviešu kultūras centrā 
11.00 

Daugavpils pilsētas domes svinīgā sanāksme – titula „Goda daugavpilietis” piešķiršana 

Daugavpils Olimpiskajā centrā 
16.00 

Olimpiskā skrējēju diena 

Daugavpils teātrī  
19.00 

Ilonas Bageles un Raimonda Paula koncerts 

Latgales Centrālajā bibliotēkā 
11.00–20.00 

Literatūras izstādes "Daugavpils dzejā" un "Pasaule mūsu sirdī", (Rīgas ielā 22a) 

Bērnu bibliotēkā „Zīlīte” 
11.00–18.00 

Pašdarināto grāmatiņu izstāde: "Es savai Daugavpilij" un jauno ilustratoru darbu izstāde: "Es 
dzīvoju Daugavpilī", (Mihoelsa ielā 58) 

Rīgas ielā Fotoizstāde „Daugavpils cietoksnim - 200” 

Daugavpils Māla mākslas centrā  
21.00 

Cepļa dedzināšana. Keramikas darbu izstāde, (18.novembra ielā 8) 

SESTDIENA, 5.JŪNIJS LATGALES DZIESMU SVĒTKU DIENA 

Dubrovina parkā 
11.00–21.00 

Svētku tirgus 

Pie P.Dubrovina pieminekļa  Nacionālo kultūras biedrību kolektīvu koncerti 

12.00–12.30 Daugavpils Latviešu biedrības kolekīva koncerts 

12.45–13.15 Daugavpils Krievu kultūras centra kolektīvu koncerts 

13.30–14.00 Latvijas lietuviešu kopienas Lietuviešu nama Daugavpilī folkloras ansambļa "Rasa" koncerts 

14.15–14.45 Daugavpils vācu biedrības „Erfolg” kolektīva koncerts 

15.00–15.30 Folkloras ansambļa „Perepiloņka” koncerts (Ivanofrankovskas apgabals, Ukraina) 

15.45-16.15 Biedrības – Daugavpils Ebreju kopienas kolektīvu koncerts 

16.30–17.00 Daugavpils Baltkrievu kultūras centra kolektīvu koncerts  

17.15-17.45 Daugavpils Poļu kultūras centra kolektīvu koncerts 

Pie Vienības laukuma 
11.00–18.00, 19.00–21.00 

Piepūšamās atrakcijas bērniem 

Pie T/c „Solo” 
10.00–15.00 

„Solo” sporta svētki 

Vienības laukumā Radošo kolektīvu koncerti 

13.00–13.45 Daugavpils bērnu horeogrāfiskā kolektīva  „Avotiņš” koncerts 

14.00–14.45 Nacionālo bruņoto spēku orķestra koncerts 

15.00–15.45 Nopelniem bagātā tautas deju ansambļa „Ļavoniha” un Nopelniem bagātā horeogrāfiskā  
ansambļa „Zorjka” koncerts (Vitebska,Baltkrievija) 

16.00–16.45 Daugavpils tautas deju kolektīvu koncerts: Latviešu kultūras centra jauniešu deju kolektīvs – 
„Laismeņa”, senioru deju kolektīvs „Atbalss”, Krievu kultūras centra jauniešu deju kolektīvs 
„Kladec”, Poļu kultūras centra deju kolektīvs „Kukulečka” 

18.00–19.00 Latgales Dziesmu svētku gājiens pa Rīgas ielu, atklāšanas rituāls Vienības laukumā 

Rīgas ielas Skulptūrdārzā  Radošo kolektīvu koncerti 

14.00–14.30 Daugavpils Mūzikas vidusskolas akordeonistu ansambļa koncerts 

14.40–15.10 Latviešu kultūras centra Tautas mūzikas ansambļa „Rakari” koncerts 

15.20–15.45 Ignalinas Mūzikas skolas kapelas „Almaja” koncerts (Lietuva) 

16.00–16.30  Daugavpils Ukraiņu biedrības kora „Mrija” koncerts 

16.40–17.10 Krustpils novada Kūku pagasta vidējās paaudzes tautu deju kolektīva "Zīlānietis", Krustpils 
kultūras nama vidējās paaudzes tautu deju kolektīva "Kreicburga" koncerts 

17.20– 17.50 Klasiskās ģitāras mūziķu grupas „Unisons” koncerts 

14.00–18.00 Daugavpils Universitātes zinātnes pilsētiņa 
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14.00–18.00 Informatīvā telts – Pretsmēķēšanas HELP jauniešu akcija   

Rīgas ielā Fotoizstāde „Daugavpils cietoksnim - 200” 

Rīgas un Viestura ielas krustojumā Radošo kolektīvu koncerti 

11.30-13.00 Daugavpils Bērnu un jauniešu centra "Jaunība" kolektīvu koncerts 

13.00-17.45 Deju projekts "Talantu akadēmija" Star Cup 2010”  

Daugavpils Māla mākslas centrā  
16.00–18.00 

Keramikas cepļa atvēršana. Keramikas darbu izstāde. Keramiķu paraugdemonstrējumi. Latviešu 
kultūras centra tautas mūzikas ansambļa „Rakari”, folkloras kopas „Dzīsmeite”, Ignalinas Mūzikas 
skolas kapelas „Almaja” koncerts, (18.novembra ielā 8). 

Daugavpils Sv. Pētera Romas 
katoļu baznīcā 
11.00–12.00 

Ekumeniskais dievkalpojums – veltījums Daugavpils 735. gadadienai un Latgales Dziesmu svētku 
70. gadadienai 
 

Latgales dziesmu svētki  
Stropu estrādē 
19.30 

Latgales Dziesmu svētku koncerts 

Latgales dziesmu svētki Stropu 
estrādē 
 22.00–01.00 

Zaļumballe – spēle grupa „Baltie Lāči” 

Daugavpils Novadpētniecības un 
mākslas muzejā 
11.00–18.00 

Bezmaksas muzeja apmeklējums: Novada kultūrvēstures un dabas ekspozīcijas, M.Rotko un 
L.Baulina mākslas zāles, Daugavpils reģiona mākslinieku asociācijas darbu izstāde, izstāde no 
muzeja krājuma „Stikla fantāzija”, Muzeja krājuma jaunieguvumu izstāde „No pagātnes uz  
nākotni”. Bērnu zīmējumu konkursa noslēguma izstādes „Daugavpils cietoksnis. Vēsture un 
mūsdienas” atklāšana (plkst 11.00) 

Latgales Centrālajā bibliotēkā 
10.00–17.00 

Literatūras izstādes: "Daugavpils dzejā" un "Pasaule mūsu sirdī", (Rīgas ielā 22a) 

Bērnu bibliotēkā „Zīlīte” 
10.00–17.00 

Pašdarināto grāmatiņu izstāde: "Es savai Daugavpilij" un jauno ilustratoru darbu izstāde: "Es 
dzīvoju Daugavpilī", (Mihoelsa ielā 58) 

SVĒTDIENA, 6.JŪNIJS DAUGAVPILS DIENA 

Dubrovina parkā  
11.00–21.00 

Svētku tirgus Dubrovina parkā Rīgas ielā 

Pie P.Dubrovina pieminekļa Radošo kolektīvu koncerti 

12.00–12.45 Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes “Sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas 
centrs” kolektīvu koncerts 

13.15–13.55 Daugavpils austrumu deju kolektīva "Juventa" koncerts 

14.00–14.30 Teātris! Teātris! Teātris! 
Daugavpils teātra programma bērniem 

14.35–15.20 Daugavpils Mākslas vidusskolas "Saules skola" modes skate kopā ar Hip Hop deju grupu 
"Explosive" 

15.35–16.20 Rokgrupas "Novoje Imja" koncerts 

16.30–17.15 Rokgrupas "Cellar Door" koncerts 

17.25-18.10 Rock`n  Roll grupas "Drunk Confession" koncerts 

18.25–18.55 Mūzikas grupas „Skaistule un briesmonis” koncerts  

19.00–19.45 Autordziesmu izpildītāju koncerts – Brigita Madelāne un Ventspils bardi 

20.00–20.30 Teātris! Teātris! Teātris! 
Daugavpils teātra programma 

20.30–21.00 Mūzikas grupas „Loengrin” koncerts 

Pie Vienības laukuma 
11.00–21.00 

Piepūšamās atrakcijas bērniem 

Vienības laukumā  Radošo kolektīvu koncerti 

12.00–12.45 Nopelniem bagātā tautas deju ansambļa „Ļavoniha” un Nopelniem bagātā horeogrāfiskā  
ansambļa „Zorjka” koncerts (Vitebska, Baltkrievija) 

13.00–13.45 Latviešu kultūras centra vokālās studijas „Pērlītes” koncerts 

14.00–15.00 BJC „IK Auseklis” bērnu deju kolektīva „Ežuks”, Rīgas domes KTMC bērnu deju kolektīva 
„Kamolītis”, Latviešu kultūras centra bērnu deju kolektīva „Pienupīte”, Krustpils kultūras nama 
bērnu deju kolektīva "Pastalnieki" koncerts 

16.00–16.45 Profesionālā pūšamo instrumentu orķestra „Daugava” koncerts  

17.00–17.45 Daugavpils Akordeonistu orķestra koncerts 

18.00–18.45 Daugavpils Kamerorķestra koncerts 

19.00–20.00 „Hello Daugavpils” – bērnu un jauniešu  estrādes mākslinieku koncerts 

21.00–22.30 Krievijas estrādes dziedātāja VITAS koncerts 

Rīgas ielas Skulptūrdārzā  Radošo kolektīvu koncerti 
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14.00–17.00 Art & Dance projekts. 
TempArt biedrības Body art gleznojumi (Daugavpils). Deju studijas „Alma”  – Salsa party 
(Daugavpils un Visagina) 

17.00–17.50 Naujenes Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestra koncerts 

18.00–18.20 Poļu kultūras centra teātra studijas priekšnesums 

18.30–19.00 Dzied Alise May un Sintija 

14.00–19.00 Daugavpils Universitātes zinātnes pilsētiņa 

Rīgas iela Foto izstāde „Daugavpils cietoksnim - 200” 

Rīgas un Viestura ielas krustojumā Radošo kolektīvu koncerti 

12.00–12.40 Vokālās popgrupas "Vijolīte" un  Rasitas Titkovas baleta studijas koncerts 

12.50–13.10 Skrudalienas pamatskolas vokālās grupas koncerts 

13.20–13.50 Latviešu kultūras centra Džeza studijas koncerts 

14.00–15.00 Daugavpils Bērnu un jauniešu centra "Jaunība" kolektīvu koncerts 

15.10–15.40 Latviešu kultūras centra bērnu vokālā ansambļa "Pērlītes" koncerts 

15.50–16.20 Daugavpils novada kultūras centra vokālās grupas "Stageon" koncerts 

16.30–17.00  Kultūras pils cirka studijas "Jaunība" priekšnesumi 

17.10–18.00 Poļu kultūras centra konkursa „Poļu dziesma” laureātu koncerts 

18.10–18.40 Austrumdeju studijas "Malika" koncerts 

18.50–19.20 Rokgrupas „Sacramento” koncerts  

18.25–18.45 Rokgrupas „Cellar Door” koncerts 

19.30–20.00 Rokgrupas "Dabasu Durovys" koncerts 

20.10–20.45 Rokgrupas  „Soya Peache Orchestra” koncerts 

Stadionā „Lokomotīve” 
18.00 

Pirmā Polijas līga 2010. PSŽ Poznao - Daugavpils 

Daugavmalā 
23.00 

Svētku uguņošana 

 
 

 

 


