
DAGDAS NOVADA 
TAUTAS NAMS

3.a klase



Pirmais Dagdas Tautas nams tika izveidots 
pēckara periodā, padomju Latvijā. Tas 

atradās pilsētas skvērā(pretī kinoteātrim) 
un kalpoja kamēr tika uzcelts pašreizējais 

Dagdas TN. To sāka celt 1962. gadā un 
nodeva ekspluatācijā 1963. gada 7. oktobrī. 

Līdz 1986. gadam bija Dagdas Kultūras 
nams, taču neatkarības gados pašvaldība 

nolēma nosaukumu mainīt uz Dagdas 
Tautas nams.





Dagdas TN renovācijas darbi aizsākās pēc 
2000. gada, kad tika izremontēts foajē, 

piebūvētas sabiedriskās tualetes u.c. Kad 
bija pieejami ES fondu līdzekļi, ēka tika 

nosiltināta, nomainīti logi, renovēta 
skatuve un siltumapgādes sistēma. Kā TN 

jauninājums ir Dagdas novada Tautas 
bibliotēkas piebūve - uzbūvēts papildus 

stāvs.





Pirmā Kultūras nama direktore bija Alīna 
Zdanovska, kuru vēlāk nomainīja Vilhelms 
Andžāns. Andžāna kungs turpināja strādāt 
arī jaunuzceltajā Tautas namā. Citi šī nama 

direktori bija: Alberts Griļevskis, Aida 
Gaide, Vilma Pauliņa – Puzanova, Jānis 
Prikņa. Katrs no viņiem ir ieaudis kādu 

dzīparu šī tautas nama vēsturē. 



Kopš 2004. gada Dagdas TN direktors ir 
Jāzeps Ornicāns



Vēsturiski Dagdas novada Tautas nams ir 
veidojies kā vietējās sabiedrības saieta, 

kultūras tradīciju uzturēšanas un 
identitātes veidošanās centrs. Šo funkciju 
iestāde ir saglabājusi arī šodien. Dagdas 

novada Tautas nams ir sabiedrībai 
pieejama daudzfunkcionāla kultūras 

institūcija, kurā izvietotas: 



• Dagdas novada tautas bibliotēka



• Dagdas bērnu bibliotēka



• Dagdas novada svinīgo rituālu zāle



• Folkloras centrs;

• Dagdas pilsētas pensionāru  biedrība;

• Baltkrievu kultūras biedrība "Verbica";

• Kafejnīca "Papardes zieds";

• Televīzija.



Dagdas novada Tautas nama un tajā 
izvietoto iestāžu un organizāciju mērķis ir 

sniegt kvalitatīvus un daudzveidīgus 
kultūras pakalpojumus, veicināt Dziesmu 
un deju svētku procesa ilgspēju, kultūras 
saglabāšanu, kā arī piedāvāt kvalitatīvas 
brīvā laika pavadīšanas un mūžizglītības 

iespējas vietējiem iedzīvotājiem.



Šobrīd Dagdas Tautas namā darbojas:

• Tautas deju ansamblis "Dagda"



• Folkloras kopa "Olūteņi"



• Vokālā grupa "Solversija"



• Senjoru deju kolektīvs "Ezeriņi";

• 2 senjoru vokālie ansambļi;

• Baltkrievu kultūras biedrības "Verbica"

mākslinieciskās pašdarbības kolektīvs



Tiek organizēta pilsētas un novada 
koncertdzīve, izrādes, norisinās izklaides 
sarīkojumi, telpas tiek izīrētas informatīvi 

izglītojošām norisēm un citiem 
pasākumiem.

Tautas namā ir pārstāvētas un attīstītas 
visas kultūras nozares!



Tradicionālie pasākumi
Dagdas novada TN

• Barikāžu atceres diena;

• Ģimeņu godināšanas pasākums;

• Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena;

• Lieldienu pasākumi bērniem;

• LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 
gadadienām veltīti pasākumi. Baltā galdauta 
svētki.



• Dagdas novada pirmsskolas izglītības iestāžu 
dziedošo un dejojošo kolektīvu sadziedāšanās. 
"Cālis iedzied pavasari";

• Saulgriežu pasākums – Līgo;

• Novada svētki "Annas Dagdā";

• Dzejas pēcpusdienas;

• Lauksaimnieku balle;

• LR Neatkarības dienas pasākumi;



• Adventes Lūgšanu brokastis;

• Ziemassvētku un Gadumijas pasākumi;

• Regulāri Dagdas TN izstāžu zālē tiek rīkotas 
izstādes.



Paldies par 
uzmanību !


