
Latvijas simtgades pasākumi Krāslavas novadā  

10. novembrī plkst. 12.00 Aulejas Tautas namā – literāra pēcpusdiena „Es Tev 

paklanos, Latvija…!”; 

15. novembrī plkst.15.00 Robežnieku Tautas namā – svētku pasākums „Latvijai – 

100”; 

16. novembrī plkst. 12.30 Piedrujas Tautas namā – svētku pasākums veltīts Latvijas 

simtgadei; 

16. novembrī plkst. 13.00 Kalniešu Tautas namā – koncerts „Manai Dzimtenei – 

100”; 

16. novembrī plkst. 16.00 Kombuļu Tautas namā – koncerts „Tēvzemi mēro ar 

mīļumu, un Tēvzemes mērs ir sirds”; 

16. novembrī plkst. 18.00 Ūdrīšu Tautas namā – svinīgs pasākums „Latvija, tu esi 

mana Latvija”. Turpinājumā – svētku balle; 

17. novembrī plkst. 17.00 Kaplavas Tautas namā – koncerts „Es mīlu tevi, Latvija”; 

17. novembrī plkst. 17.00 Skaistas pagastā – lāpu gājiens. Koncerts Skaistas Tautas 

namā „Laimīgs ir tas, kas ir laimīgs savās mājās”; 

17. novembrī plkst. 19.00 Izvaltas pamatskolas zālē – svinīgs pasākums „Latvija, 

Latvija – dedz gaismā mūžīgā!”. Turpinājumā balle ar muzikantiem Normundu un 

Valdi; 

17. novembrī plkst. 20.00 Aulejas Tautas namā – koncerts „Mēs esam Latvija!”; 

plkst. 22.00 – Rudens balle (spēlē grupa „Miggla”); 

18. novembrī Indras pagastā „Saules mūžu Latvijai!”: 

plkst. 11.15 – „Svētbrīdis Latvijai” (garīgās dziesmas dzied Balbinovas draudzes 

koris); 

plkst. 12.00 – svinīgais dievkalpojums Balbinovas vissvētās Trīsvienības Romas 

katoļu baznīcā; 

plkst. 14.00 – svētku koncerts Indras kultūras namā „Par Latviju sirds mana dzied” 

(koncertā piedalās Indras kultūras nama, Indras pamatskolas, Indras mūzikas un 

mākslas skolas, aušanas darbnīcas „Indra” kolektīvi); 

plkst. 16.00 – Indras pamatskolas akcija „Lai sveces liesmiņa silda vienmēr!” 

(pagalmā pie Indras pamatskolas, ņemot līdzi svecīti); 

plkst. 16.30 – piemiņas plāksnes atklāšana bīskapam Boļeslavam Sloskānam pie 

Indras dzelzceļa stacijas ēkas; 

plkst. 17.00 – lāpu gājiens pa Indras ielām uz Tēvijas parku (pulcēšanās pie Indras 

pagasta ēkas; 

plkst. 18.00 – svētku uguņošana Tēvijas parkā. 



Latvijas simtgades pasākumi Krāslavā 

No 9. novembra Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā skatāma cimdu izstāde 

„Rakstu raksti simtgadei”; 

11. novembrī – Lāčplēša dienas lāpu gājiens (pulcēšanās plkst. 17.00 pie baznīcas); 

14. novembrī plkst. 18.00 – Muzikālās apvienības „Raxtu Raxti” koncerts Krāslavas 

Kultūras namā (Biļetes cena 1,00 EUR); 

18. novembrī plkst. 11.00 - Mūzikas skolas koncerts Krāslavas Romas katoļu 

baznīcā; 

plkst. 11.30 – Sv. Mise par Latviju Krāslavas Romas katoļu baznīcā; 

plkst. 18.00 – Valsts svētku svinīgais pasākums Krāslavas Kultūras namā. Balvas 

„Krāslavas novada Gada cilvēks 2018” pasniegšanas ceremonija. Koncerts „Mana 

Dzimtene ir Latvija”; 

plkst. 21.00 – Tautas balle (spēlē Māris Leidums); 

21. novembrī plkst. 18.00 – Krāslavas Kultūras namā Latvijas filmas Latvijas 

simtgadei „HOMO NOVUS”. Pārpratumu komēdija pēc Anšlava Eglīša romāna 

motīviem. Biļetes cena 1,50 EUR. 
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