
Daugavpilī pirmo reizi notiks Starptautiskais leļļu festivāls 

 2018.gada 15.-17.jūnijā Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs sadarbībā 

ar Autorleļļu un rotaļlietu meistaru Baltijas Ģildi aicina uz pirmo Starptautisko leļļu festivālu 

Daugavpilī. Pasākuma apmeklētājus sagaida daudzveidīga un aizraujoša programma: 

izstādes, koncerti, meistarklases bērniem un pieaugušajiem un daudz citu pārsteigumu.  

Festivālā piedalīsies 25 rotaļlietu un autorleļļu mākslinieki no 7 valstīm (Latvijas, 

Baltkrievijas, Somijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas un Vācijas). Festivāla laikā Daugavpils 

Novadpētniecības un mākslas muzejā (Rīgas ielā 8) būs skatāmas divas unikālas autorleļļu 

izstādes: privātkolekciju izstāžu zālē tiks atklāta leļļu dāvinājuma izstāde, kas sniegs ieskatu 

dāsnajā leļļu dāvinājumā, ko muzejs šogad saņēma no vairākiem starptautiski atzītiem leļļu 

meistariem. Savukārt izstāžu zālē darbosies unikāla festivāla dalībnieku atvesto leļļu 

ekspresizstāde, kas būs skatāma tikai 3 dienas, no 15.līdz 17.jūnijam. Šādas lelles nebūt nav 

tikai mazu meiteņu aizraušanās. Izstādēs būs ko redzēt gan lielām, gan mazām meitenēm, un 

kāds pasaku personāžs liksies uzmanības vērts arī maziem puišeļiem vai pat pieaugušiem 

vīriešiem. Ikviens izstādes apmeklētājs varēs nobalsot par interesantāko lelli, kuras autors 

festivāla noslēgumā saņems skatītāju simpātijas balvu.  

Divu dienu garumā, 16.un 17.jūnijā, muzejā varēs vērot unikālu meistaršovu: leļļu 

māksliniece no Baltkrievijas Gaļina Dmitruka apmeklētāju acu priekšā veidos skulptūru, kuras 

tapšanas procesu varēs vērot no pirmā līdz pēdējam posmam, sākot ar metāla karkasa izveidi 

un beidzot ar māla virsslāņa uzklāšanu.  

Muzeja pagalmā darbosies radošās darbnīcas un meistarklases bērniem un 

pieaugušajiem, face-art un foto stūrītis, leļļu tirdziņš, būs skatāmi koncerti, bet bērnus 

izklaidēs animatori. 

Pasākumu programma: 

Piektdien, 15.jūnijā: 

Muzejā (Rīgas ielā 8): 

10.00 – 19.00: 

- Leļļu dāvinājuma izstādes apskate (muzeja privātkolekciju zālē); 

- Leļļu ekspresizstādes apskate (muzeja izstāžu zālē), balsojums par interesantāko 

lelli; 

- Muzeja ekspozīcijas apskate. 

17.00 – Starptautiskā leļļu festivāla Daugavpilī atklāšana (muzeja izstāžu zālē). 

Muzeja ielā: 

10.00 – 13.00 – meistarklase bērniem un vecākiem “Lupatu lelle iesācējiem”. Bērni 

kopā ar vecākiem stundas laikā varēs izveidot lelles no auduma, mežģīnēm un diegiem. 

Meistarklases vadītāja – Elita Šmediņa (Rīga, Latvija). (Norises vieta: telts Muzeja ielā)  



11.00 – 16.00 – studija “Es zīmēju lelli” (bērnu zīmējumu konkursa dalībniekiem). 

Darbnīcas vadītājas – Diāna Botina un Tatjana Grišajeva (Rīga, Latvija) (norises vieta: telts 

Muzeja ielā). 

13.00 – 16.00 – leļļu teātris “’Teremok” bērniem no 6 līdz 10 gadiem un vecākiem. 

Profesionālas aktrises un režisores vadībā nodarbības dalībnieki varēs paši iestudēt leļļu 

teātra izrādi, kas balstās uz krievu tautas pasakām, izmantojot roku lelles mājas leļļu teātrim. 

Vienlaikus var darboties 10-12 bērni. Nodarbības vadītāja – Marina Šeina (Rīga, Latvija) 

(norises vieta: telts Muzeja ielā). 

Muzeja pagalmā: 

13.00 – 19.00 – leļļu tirdziņš 

13.00 – 19.00 – FOTO stūrītis  

13.00 – 16.00 – *suvenīru meistardarbnīca “Sirds” (materiāls – darwi roc). 

Darbnīcas vadītāja – Gaļina Dmitruka (Baltkrievija). Meistarklase bērniem vecumā no 8 līdz 

14 gadiem (norises vieta – interaktīvo nodarbību telpa, ieeja no pagalma). 

*Vietu skaits ierobežots, obligāta iepriekšēja pieteikšanās pa tālr.654 24155, 20203713 

darba dienās 9.00 – 17.00.  

16.00 – 19.00 – face art stūrītis  

18.00 – 19.00 – Starptautiskā leļļu festivāla atklāšanas KONCERTS.  

 

Sestdien, 16.jūnijā 

Muzejā (Rīgas ielā 8): 

10.00 – 18.00: 

- Leļļu dāvinājuma izstādes apskate (muzeja privātkolekciju zālē); 

- Leļļu ekspresizstādes apskate (muzeja izstāžu zālē), balsojums par interesantāko 

lelli; 

- Muzeja ekspozīcijas apskate. 

12.00 – Dāvinājuma izstādes prezentācija-ekskursija (latviešu valodā)  

15.00 - Dāvinājuma izstādes prezentācija-ekskursija (krievu valodā) 

 11.00 – 18.00 – Gaļinas Dmitrukas (Baltkrievija) meistaršovs: apmeklētāju acu 

priekšā tiks veidota skulptūra, kuras tapšanas procesu varēs vērot no pirmā līdz pēdējam 

posmam, sākot ar metāla karkasa izveidi un beidzot ar māla virsslāņa uzklāšanu. 

Muzeja pagalmā: 



10.00 – 18.00 – leļļu tirdziņš 

10.00 – 18.00 – FOTO stūrītis  

10.00 – 13.00 – darbnīca “Piespraude-kaķēns”. Darbnīcas laikā varēs iemācīties 

veidot filcētu kaķēnu, iepazīties ar sausās filcēšanas pamata paņēmieniem, materiāliem un 

instrumentiem, kas nepieciešami vilnas miniatūras izveidei. Tiks apgūti pamatpaņēmieni, kas 

nepieciešami emociju atveidei un iecerētā tēla izveidei. Priekšzināšanas nav nepieciešamas, 

bet uzmanība, darbojoties ar asiem instrumentiem, noteikti būs vajadzīga. Dalībnieku 

vecums – ne jaunāki par 10 gadiem. Darbnīcu vada Irina Hmarževska (Rīga, Latvija) (norises 

vieta – interaktīvo nodarbību telpa, ieeja no pagalma). 

10.00 – 15.00 - studija “Es zīmēju lelli” (bērnu zīmējumu konkursa dalībniekiem). 

Darbnīcas vadītājas – Diāna Botina un Tatjana Grišajeva (Rīga, Latvija).  

10.00 – 13.00 – svilpavnieku darbnīca ar Valdi Grebežu (Daugavpils, Latvija). 

12.00 – 18.00 – face art stūrītis  

13.00 – 14.00 – Starptautiskā leļļu festivāla KONCERTS  

14.00 – 16.00 – animatoru programma  

14.00 – 18.00 – radošā darbnīca mazajiem un lielajiem “Laimes eņģelis” ar Vitāliju 

Korsaku (Daugavpils, Latvija) 

14.00 – 18.00 – *meistardarbnīca pieaugušajiem “Imitācijas māksla”. Akmens 

tekstūra, bronza, Venēcijas freska. Meistardarbnīcas vadītāja – Marina Mamošina (Maskava, 

Krievija) (norises vieta – interaktīvo nodarbību telpa, ieeja no pagalma). 

*Vietu skaits ierobežots, obligāta iepriekšēja pieteikšanās pa tālr.654 24155, 20203713 

darba dienās 9.00 – 17.00.  

15.00 – 18.00 - leļļu teātris “’Teremok” bērniem no 6 līdz 10 gadiem un vecākiem. 

Profesionālas aktrises un režisores vadībā nodarbības dalībnieki varēs paši iestudēt leļļu 

teātra izrādi, kas balstās uz krievu tautas pasakām, izmantojot roku lelles mājas leļļu teātrim. 

Vienlaikus var darboties 10-12 bērni. Nodarbības vadītāja – Marina Šeina (Rīga, Latvija).  

 

Svētdien, 17.jūnijā 

Muzejā (Rīgas ielā 8): 

10.00 – 16.00: 

- Leļļu dāvinājuma izstādes apskate (muzeja privātkolekciju zālē); 

- Leļļu ekspresizstādes apskate (muzeja izstāžu zālē), balsojums par interesantāko 

lelli; 



- Muzeja ekspozīcijas apskate. 

11.00 – 15.00 – Gaļinas Dmitrukas (Baltkrievija) meistaršovs: apmeklētāju acu 

priekšā tiks veidota skulptūra, kuras tapšanas procesu varēs vērot no pirmā līdz pēdējam 

posmam, sākot ar metāla karkasa izveidi un beidzot ar māla virsslāņa uzklāšanu. 

Muzeja pagalmā: 

10.00 – 16.00 – leļļu tirdziņš 

10.00 – 16.00 – FOTO stūrītis  

10.00 – 16.00 – face art stūrītis  

10.00 – 13.00 - leļļu teātris “’Teremok” bērniem no 6 līdz 10 gadiem un vecākiem. 

Profesionālas aktrises un režisores vadībā nodarbības dalībnieki varēs paši iestudēt leļļu 

teātra izrādi, kas balstās uz krievu tautas pasakām, izmantojot roku lelles mājas leļļu teātrim. 

Vienlaikus var darboties 10-12 bērni. Nodarbības vadītāja – Marina Šeina (Rīga, Latvija).  

11.00 – 15.00 – darbnīca “Piespraude-kaķēns”. Darbnīcas laikā varēs iemācīties 

veidot filcētu kaķēnu, iepazīties ar sausās filcēšanas pamata paņēmieniem, materiāliem un 

instrumentiem, kas nepieciešami vilnas miniatūras izveidei. Tiks apgūti pamatpaņēmieni, kas 

nepieciešami emociju atveidei un iecerētā tēla izveidei. Priekšzināšanas nav nepieciešamas, 

bet uzmanība, darbojoties ar asiem instrumentiem, noteikti būs vajadzīga. Dalībnieku 

vecums – ne jaunāki par 10 gadiem. Darbnīcu vada Irina Hmarževska (Rīga, Latvija) (norises 

vieta – interaktīvo nodarbību telpa, ieeja no pagalma).  

12.00 – 13.00 - animatoru programma 

13.00 – 15.00 - meistarklase bērniem un vecākiem “Lupatu lelle iesācējiem”. Bērni 

kopā ar vecākiem stundas laikā varēs izveidot lelles no auduma, mežģīnēm un diegiem. 

Meistarklases vadītāja – Elita Šmediņa (Rīga, Latvija). 

15.00 – Starptautiskā leļļu festivāla Daugavpilī NOSLĒGUMS (muzeja izstāžu zālē): 

festivāla rezultātu apkopošana, skatītāju simpātiju balvas pasniegšana, zīmējumu konkursa 

uzvarētāju apbalvošana u.c.  

Dalība visās festivāla aktivitātēs, izstāžu un ekspozīciju apskate ir BEZ MAKSAS. 

Pieteikšanās darbnīcām un papildu informācija pa tālr.654 24155, 20203713 (darba 

dienās plkst.9.00 – 17.00) vai e-pastu natalja.ivanova@daugavpils.lv , www.dnmm.lv.  

Uz tikšanos pirmajā Starptautiskajā leļļu festivālā Daugavpilī! 
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