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Krājuma darbā:  

     Strādāt pie krājuma sakārtošanas atbilstoši MK noteikumiem par Nacionālā muzeju 

krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites un saglabāšanas kārtību. 

Atbilstoši muzeja misijai izveidot, saglabāt un pilnveidot krājumu ar priekšmetiem, kuriem 

piemīt estētiska vai izglītojoša vērtība. Darbā ar krājumu veikt ne tikai izpētes darbu, bet 

nodrošināt arī to  komunikācijai ar apmeklētājiem (izstādes, publikācijas, informatīvās 

lapas). 

Vākt materiālus krājuma papildināšanai par tēmu - Galda kultūra, tradīcijas, 

mājsaimniecības priekšmeti un trauki Latgalē 19. gs.(Kalupes, Vaboles, Nīcgales un Līksnas 

pagastu teritorijās)”. 

Veikt krājuma izpēti par tēmu – Brāļi Skrindas un to loma tautas izglītošanā 19.- 20.gs. 

Pētnieciskajā darbā: 

Turpināt iesākto darbu par Ķirupes kūdras purvu (apzināt arhīvu materiālus un cilvēku 

atmiņu stāstus, vākt foto un citas liecības). 

Veikt pētījumu un materiālu vākšanu par skolotāju Mariju Zeili un viņas darba gaitām 

Līksnas un Nīcgales skolās. Pētījuma rezultātā izveidot izstādi muzejā. 

Sadarbībā ar Viļānu Sv. Ercenģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcanas prāvestu Rinaldu 

Stankēviču, jeb Viļānu mariāņu klostera tēvu Benediktu veikt padziļinātu pētījumu par 

Skrindu dzimtu. Pētījuma rezultātā izveidot izstādi un gatavot publikāciju. 

 

 

Izglītojošā darbā: 

 

Pilnveidot tematiskās ekskursijas “Brāļi Skrindas un viņu loma tautas izglītošanā 19.gs.”un 

“Gaismas ceļš. Papildināt muzeja pedagoģisko programmu “Vakariešona munā sātā” ar 

jaunām aktivitātēm. Izstrādāt jaunu tematisku programmu “Cilvēks - vēsture”. 

Nodrošināt krājuma pieejamību visām interesentu grupām. 

Palīdzēt skolu jauniešiem un studentiem zinātniski pētniecisko darbu izstrādē. 

Organizēt tematiskus pasākumus un izstādes muzejā:  

Noorganizēt represēto tikšanās pasākumu “Atcerēties, lai neaizmirstu” 

Noorganizēt Muzeju nakts pasākumu “Brīvības garša ” 

 

 

 



    Pasākumi  

1. Tematisks pasākums “Atcerēties, lai 

neaizmirstu” 

25.marts Skrindu dzimtas 

muzejs 

I.Ozoliņa 

2. Muzeju nakts pasākums “Brīvības garša”  

 

18.maijs Skrindu dzimtas 

muzejs 

A. Lazdāne  

 

     

 

Radošās un amatu prasmju darbnīcas  

1.  Kulinārā mantojuma darbnīcas grupām pēc 

pieteikuma (komu gatavošana, kuģelis, 

zacirka) 

Pēc pieteikuma 

(skolēniem un 

pieaugušajiem) 

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 

     

 

Izstādes 

1. “Munys pusis ļaudis” Latvijas 

valsts mežu un VKKF atbalstītās 

“Latgales kultūras programmas” 

projekts 

2.marts – 

30.decembris  

Skrindu 

dzimtas muzejs 

A. Lazdāne 

2. Grāfu Plāteru – Zībergu 
kultūrvēsturiskais mantojums 

Daugavpils novadā 

2.janvāris – 

29.oktobris 

Skrindu 

dzimtas muzejs 

I. Ozoliņa 

8. Daces Pudānes  tekstīliju 
kompozīcijas 

Visu gadu Skrindu 

dzimtas muzejs 

A. Lazdāne 

4. Fotoizstāde “Solys krysts” , 

Aleksandrs Samuilovs, muzeja 

krājums 

Visu gadu Skrindu 

dzimtas muzejs 

A. Lazdāne 

5. Brāļi Skrindas un to loma tautas 

izglītošanā 19.- 20.gs. 
10.novembris – 

30.decembris 

Skrindu 

dzimtas muzejs 

I. Ozoliņa 

6. Špoģu Mūzikas un mākslas skolas 

audzēkņu darbu izstāde 

15.maijs – 31. 

augusts 
Skrindu 

dzimtas muzejs 

A. Lazdāne 

7. Daugavpils Novadpētniecības un 

mākslas muzeja krājums 
2.janvāris – 

30.decembris 

Skrindu 

dzimtas muzejs 

A. Lazdāne 

8. Novadnieku darināto mākslas 

darbu izstādes  

12.maijs – 30. 

septembris 
Skrindu 

dzimtas muzejs 

A. Lazdāne 



9. Novadnieku rokdarbu izstāde 15.maijs – 31. 
augusts 

Skrindu 

dzimtas muzejs 

 

10. Izstāde “Vaboles  vidusskolai - 
100” 

2.janvāris – 15. 
maijs 

Skrindu 

dzimtas muzejs 

 

 


