
 

SKRINDU DZIMTAS MUZEJA DARBA PLĀNS 2018. GADAM 

 

Muzeja darbības mērķi: 

Krājuma darbā:  

Strādāt pie krājuma telpas iekārtošanas un krājuma sakārtošanas atbilstoši (MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 775 

redakcijā). Nacionālā muzeju krājuma (turpmāk – Nacionālais krājums) veidošanas, papildināšanas, uzskaites un 

saglabāšanas kārtību, rīcību ar tajā esošajiem priekšmetiem un kolekcijām. 

 

Ar pamatekspozīcijām un izstādēm apmeklētājiem veidot izpratni par novada kultūrvēsturi un tās veidotājiem. 

Papildināt muzeja krājumu ar jauniem priekšmetiem. 

Sakārtot muzeja krājumu un dokumentāciju akreditācijai. 

 

Pētnieciskajā darbā: 

Turpināt iesākto darbu par Latgales lauku sētu dzīvesstāstiem Daugavpils novadā un ievērojamākajām personībām 

Līksnas draudzē, papildinot muzeja krājumu ar jaunu informāciju. 

Veikt padziļinātu pētījumu par novadnieku, mākslinieku J. Svenču un viņa radošo daiļradi. Meklēt papildus 

finansējumu, 

Izdot grāmatu, kurā būtu apkopota mākslinieka J.Svenča dzeja un grafikas darbi. 

 

Izglītojošā darbā: 

Pilnveidot tematiskās ekskursijas un muzeja pedagoģiskās programmas, papildinot tās ar jaunu informāciju. 

Izveidot tematisku izstādi “Daugavpils (Vaboles, Nīcgales, Kalupes  un Līksnas pag. teritorijas)  novada 

personību stāsti.“. 

Izveidot tematisko programmu 5.12.kl.skolēniem”Vakariešona munā ustobā”. 

Palīdzēt skolu jauniešiem zinātniski pētniecisko darbu izstrādē. 

 Organizēt tematiskus pasākumus un izstādes muzejā:  

Noorganizēt B. Skrindas – 150 gadu jubilejas pasākumu. 

Noorganizēt Muzeju nakts pasākumu Šyupoj mōte dēliniu- Mēmess lūgā spīž-...  (Purins, Drywa 1912.) 

Iekārtot un papildināt ar jaunu krājumu mākslinieka ,novadnieka J. Svenča istabu. 

 

 

Pasākumu plāns 
 

Nr.p.k

. 

Pasākuma 

nosaukums 

Mērķa grupa Īss apraksts, galvenās 

aktivitātes  

Vieta Datums Pasākuma 

rīkotājs 

1. Represēto 

tikšanās 

pasākums 

“Atcerēties, lai 

neaizmirstu” 

 

Izglītības 

iestāžu 

audzēkņi, 

pagasta 

iedzīvotāji. 

Tikšanās ar Vaboles pagasta 

represētajiem, kur varēs 

ieklausīties šo cilvēku stāstos 

par redzēto un piedzīvoto 

izsūtījumā tālajā Sibīrijā. 

Skrindu 

dzimtas 

muzejs 

23.marts Skrindu 

dzimtas 

muzejs 

2. Tematisks 

pasākums - 

godinot B. 

Skrindu   150 

gadu jubilejā 

Izglītības 

iestāžu 

audzēkņi, 

pagasta 

iedzīvotāji. 

Pasākums tiks organizēts kopā 

ar Viļānu katoļu draudzi, 

godinot B. Skrindu viņa 150 

gadu jubilejā.Tiks organizēts 

brauciens uz B. Skrindas 

dzīves un darba vietu Viļānos. 

Skrindu 

dzimtas 

muzejs, 

Viļānu 

katoļu 

baznīca 

23.marts  

3. Muzeju nakts 

pasākums 

“Šyupoj mōte 

dēliniu- 

Visi Muzeju 

nakts 

pasākuma 

dalībnieki un 

Caur istādēm un ekspozīcijām 

varēs iepazīt vēsturisko laika 

ritējumu. 

Kopīgi iešūposim Latvijas 100 

Skrindu 

dzimtas 

muzejs 

19.maijs Skrindu 

dzimtas 

muzejs 



Mēmess lūgā 

spīž-...  (Purins, 

Drywa 1912.)” 

interesenti. gades šūpuli caur brāļu 

Skrindu dzimtas devumu tautas 

pūrā. 

Pasākuma laikā notiks 

novadnieka, mākslinieka Jāņa 

Svenča radošās istabas 

atklāšana un grafikas 

iespieddarbu demonstrējumi. 

Izstādē būs skatāmi arī 

novadnieces, mākslinieces 

Silvas Linartes gleznojumi. 

Iejusties laikmeta noskaņā 

palīdzēs Daugavpils cietokšņa 

tērpu salons “Atmiņu lāde”. 

 

 

 

Radošās un amatu darbnīcas 
 

Grafikas iespieddarbu demonstrējumi uz 

mākslinieka J. Svenča grafikas darbu 

spiedes (krekliņu, lakatiņu, grāmatzīmju 

apdruka). 

Skrindu 

dzimtas 

muzejs 

Pēc 

pieprasījuma 

A.Lazdāne  

Intarsijas tehnikas meistarklases nodarbības Skrindu 

dzimtas 

muzejs 

Sākot ar 

10.septembri 

(pēc pieteikuma) 

R. Gadzāns  

Lieldienu radošo prasmju skola 

 

Skrindu 

dzimtas 

muzejs 

Pēc 

pieprasījuma 

A. Lazdāne  

Radošās nodarbības “Maizīt mana bagātā” Skrindu 

dzimtas 

muzejs 

Pēc pieprasījuma A.Lazdāne 

R. Gadzāns 

 

Ziemassvētku radošās darbnīcas 

 

decembris Skrindu dzimtas 

muzejs 

A.Lazdāne 
 

 

     

 

 

- Nodarbības “Maizīt, mana bagātā palīdzēs izprast kas ir maize, kā tā top un kāda ir tās nozīme cilvēka 

dzīvē. 

Programmā:  

• interesenti varēs iepazīties ar maizes cepšanas tradīcijām Latgalē (videofilma un stāstījums); 

• kopā ar muzeja tēlu runci Druvi radošās aktivitātēs uzzinās daudz  jauna un vērtīga  par garīgās maizes 

nozīmi cilvēka dzīvē; 

• ikviens dalībnieks muzeja pedagoģiskās programmas noslēgumā varēs nogaršot svaigi cepto maizi un gūt 

gandarījumu par jauniegūtajām zināšanām. 

• Programmas ietvaros varēs apgūt latgaliešu senaizmirsta ēdiena “Komas” gatavošanu un degustāciju. 

- Programma Vakariešona munā ustobā” palīdzēs labāk izprast senču dzīves prasmes lauku sētā un iepazīt 

atstāto kultūrvēsturisko mantojumu. 

Programmas paredzētas dažāda vecuma grupām pēc iepriekš pieteikuma. 

 



- Sākot ar 2018.gada 10. septembri, Skrindu dzimtas muzejs apmeklētājiem piedāvās jaunu muzeja 

pedagoģisko programmu, kuras ietvaros tiks apgūta prasme darboties intarsijas tehnikā (koka mozaīku 

darināšana). 

 

Muzejs izīrē telpas semināriem vai svinībām tuvāko draugu un ģimenes lokā, klases vakaru organizēšanai un 

dzimšanas dienu svinībām netradicionālā veidā. Muzeja speciālisti palīdz plānot, organizēt un vadīt iecerētos 

pasākumus muzejā. 

 

Informāciju sagatavoja , muzeja direktore A. Lazdāne 


