
Skrindu dzimtas muzeja                

DARBA PLĀNS 

2019.gadam 

      

 

Muzeja darbības mērķi 2019.gadā: 

 

Krājuma darbā:  

     Strādāt pie krājuma sakārtošanas atbilstoši MK noteikumiem par Nacionālā muzeju 

krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites un saglabāšanas kārtību. 

Vākt materiālus un izveidot izstādi “Mājsaimniecības priekšmeti un trauki 19. g. s.”. 

Pētnieciskajā darbā: 

Turpināt iesākto darbu par Latgales lauku sētu un cilvēku dzīvesstāstiem Daugavpils novadā.  

Apzināt arhīvu materiālus un cilvēku atmiņu stāstus par Ķirupes kūdras purvu. 

Apzināt zudušo un esošo skolu vēsturiskos stāstus (Līksnas, Kalupes, Nīcgales un Vaboles 

pagastos). Veikt pētījumu un materiālu vākšanu par skolotāju Mariju Zeili un viņas darba 

gaitām. 

 

 

Izglītojošā darbā: 

Pilnveidot tematiskās ekskursijas un muzeja pedagoģiskās programmas, papildinot tās ar 

jaunu informāciju. 

Palīdzēt skolu jauniešiem zinātniski pētniecisko darbu izstrādē. 

Organizēt tematiskus pasākumus un izstādes muzejā:  

Noorganizēt Muzeju nakts pasākumu “Katoļu garīdznieki – tautas modinātāji ” 

 

    Pasākumi  

1. Tematisks pasākums “Atcerēties, lai 

neaizmirstu” 

25.marts Skrindu dzimtas 

muzejs 

R. Gadzāns 

2. Muzeju nakts pasākums “Katoļu garīdznieki 

– tautas modinātāji”  

 

18.maijs Skrindu dzimtas 

muzejs 

A. Lazdāne  

R. Gadzāns 

3 Organizēt radošās darbnīcas Latvijas un  

Lietuvas 

pārrobežu projekta "Radošuma un 

uzņemējdarbības atbalsts, izmantojot 

sociālkultūras pasākumus, Zarasu rajona un 
Daugavpils novada 

māzaktīvajās teritorijās" ietvaros. 

2.maijs -2.oktobris 

( interesentus 

lūdzam pieteikties 

savlaicīgi) 

Nodarbība notiek 

vienu reizi mēnesī 

Skrindu dzimtas 

muzejs 

A. Lazdāne 



 

Radošās un amatu prasmju darbnīcas  

1.  Kulinārā mantojuma darbnīcas Latvijas un 

Lietuvas  pārrobežu sadarbības projekta 

“Radītu, lai paliktu” ietvaros. 

Maijs - oktobris Skrindu dzimtas 

muzejs 

A.Lazdāne  

    2. Grafikas iespieddarbu paraugdemonstrējumi 

uz mākslinieka J. Svenča grafikas darbu 

spiedes. 

Pēc pieteikuma 

(skolēniem un 

pieaugušajiem) 

Skrindu dzimtas 

muzejs 

A.Lazdāne 

3. Aušanas amatu prasmes, demonstrējumi Pēc pieteikuma 

(skolēniem un 

pieaugušajiem) 

Skrindu dzimtas 

muzejs 

A.Lazdāne 

4. Tradicionālo amatu prasmju darbnīca 

(aušana, kokamatniecība) 

Pēc pieteikuma 

(skolēniem un 

pieaugušajiem) 

Skrindu dzimtas 

muzejs 

A.Lazdāne 

 

Izstādes 

1. “Munys pusis ļaudis” Latvijas 

valsts mežu un VKKF atbalstītās 

“Latgales kultūras programmas” 

projekts 

2.janvāris – 

2.marts 

Skrindu 

dzimtas muzejs 

A. Lazdāne 

2. Rakstaino cimdu izstāde “Egles” 2.janvāris-

20.marts 

Skrindu 

dzimtas muzejs 

A.Lazdāne 

8. Ilonas Linartes- Ružas un  Daces 

Pudānes  tekstīliju kompozīcijas 

30.janvāris – 

2.septembris 
Skrindu 

dzimtas muzejs 

A.Lazdāne 

4. Fotoizstāde “Solys krysts” , 

Aleksandrs Samuilovs, muzeja 

krājums 

Visu gadu Skrindu 

dzimtas muzejs 

A. Lazdāne 

5. “Muna sāta”, muzeja krājums. Visu gadu Skrindu 

dzimtas muzejs 

A.Lazdāne 

6. Cilvēku dzīvesstāsti fotogrāfijās, 

fotomākslinieks Stanislavs 

Grahoļskis, muzeja krājums 

Visu gadu Skrindu 

dzimtas muzejs 

A.Lazdāne 

7.  Izstāde ‘’Grāfu Plāteru – Zībergu 

kultūrvēsturiskais mantojums 

mums līdzās’’  

2.septembris-

30.decembris 

Skrindu 

dzimtas muzejs 

A. Lazdāne 

8. Novadnieku darināto mākslas 

darbu izstāde intarsijas tehnikā  

1.oktobris-

30.decembris 
Skrindu 

dzimtas muzejs 

R. Gadzāns 

9. Lietisko priekšmetu izstādes 

sagatavošana eksponēšanai 

“Mājsaimniecības priekšmeti un 

trauki 19. g. s.”. 

10.oktobris – 30. 

decembris 
Skrindu 

dzimtas muzejs 

A. Lazdāne 

10. Izstāde “Vaboles  vidusskolai - 

100” 

23.novembris – 

30.decembris 

Vaboles 

vidusskola 

A. Lazdāne 

R. Gadzāns 

 


