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INFORMĀCIJA PAR OBJEKTU 

 1972.g 21 oktobrī tika atvērts Daugavpils ķīmiskās šķiedras 
rūpnīcas Kultūras nams, kas, galvenokārt, tika izmantots 
vietējo iedzīvotāju un rūpnīcas strādnieku Kultūras 
aktivitātēm. 

 Kultūras un sporta pils (KSP) šodien ir lielākā koncertzāle 
reģionā: lielajā zālē iespējams izvietot 1100 skatītāju. KSP 
skatuve ir atbilstoša operas un baleta uzvedumiem, teātra 
izrādēm un dažāda veida koncertiem. 

 Uz doto brīdi Daugavpils KSP koncertzāle izīrē telpas 
koncertiem, teātru uzvedumiem, festivāliem, konkursiem, 
konferencēm, semināriem, svinīgiem pasākumiem, 
korporatīvajiem vakariem un izstādēm. 

   Kopš 2007. gada KSP ir Latvija Pasākumu centru 
asociācijas un Eiropas Pasākumu asociācijas Baltijas nodaļas 
biedrs. Tas veicina attīstību un konkurētspēju Eiropā.  



 Kopš 1972. gada Lielā zāle ar 
1100 skatītāju vietām ne reizi 
nav tikusi kapitāli remontēta. 

 Ugunsdrošības priekškars ir 
avārijas stāvoklī. 

 Steidzami nepieciešama 
grīdas, griestu, sienu, 
skatuves, krēslu, 
ugunsdrošības sistēmas, 
drošības un signalizācijas 
sistēmu, skaņas un 
apgaismojuma aparatūras 
nomaiņa un rekonstrukcija. 

 



PROJEKTA MĒRĶI 

 Uzlabot pārrobežu reģiona 
pievilcību, veicinot sadarbību 
starp Daugavpils un Rokišķu 
pilsētām kultūras jomā. 

 Kultūras darbinieku 
kvalifikācijas celšana, ieviešot 
efektīvu kultūras vadības 
menedžmenta sistēmu. 

 Pielāgot koncertzāles 
apmeklētājiem ar īpašām 
vajadzībām. 

 Organizēt cirka festivālu 
“Parad – Alle” Daugavpilī un 
teātra festivālu “Interrampa” 
Rokišķos.  

 Kultūras centru renovācija. 
 



PROJEKTA REZULTĀTI 
 Uzlabota pārrobežu sadarbība un dzīves vides kvalitāte, 

paplašinātas reģiona iedzīvotāju iespējas. 
 Kultūras pasākumu kvalitātes palielināšanās. 
  Apmācīti Daugapils un Rokišķu kultūras centru darbinieki 

ieviešot menedžmenta un vadības sistēmu, kas būtiski 
veicinās to turpmāku attīstību un efektīvāku darbību 
nākotnē. 

 Koncertzalēs kļūst pieejamas cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. 

 Kopīgi tiks organizēti divi starptautiska mēroga kultūras 
pasākumi un nākotnē plānots tos iedibināt par tradīciju 
pārrobežu kontekstā. 

 Tiks izstrādāta rokasgrāmata kultūras iestāžu darbiniekiem, 
kā arī veikti atbilstoši publicitātes pasākumi projekta 
aktivitāšu un projektā iesaistīto pilsētu popularizēšanai. 

  

 



CIRKA FESTIVĀLS “PARAD – ALLE” 

 Daugavpils KSP notiks jau III 
Starptautiskais bērnu un 
jauniešu cirka mākslas 
festivāls.                                    

 Festivālā piedalās gan vietējie 
cirka mākslinieki, gan pārstāvji 
no vairākām ārvalstīm. 

 Jaunie mākslinieki, kas 
piedalās šajā festivālā jau 
paspējuši būt par laureātiem 
vairākos citos vietējos un 
ārzemju cirka festivālos. 

 Šīs festivāls tradicionāli pulcē 
ne vien novada, Latvijas, bet 
arī kaimiņvalstu un tālāku 
valstu dalībniekus un 
skatītājus.                                                  



ROKIŠKU TEĀTRA FESTIVĀLS 

“INTERRAMPA” 

 Kopš 1990.gada starptautiskais 
amatieru teātru festivāls 
“Interrampa” ir viens no 
prestižākajiem teātru 
festivāliem Lietuvā, kurā 
dalību ņem labākie Lietuvas 
un ārzemju teātri.  

 Projekta ietvaros plānotais 
festivāls “Interrampa-2009” 
tiks veltīts Rokišķu Tautas 
teātra 50 gadu jubilejai. 

 Uz festivālu aicinātas trupas 
no Brazīlijas, Latvijas, Gruzijas, 
Kubas, Singapūras. 

 

 


