
Daugavas Savienības balva 

 
1999.gads 

Iesniegti 3 pieteikumi 

Balvu saņēma    Preiļu rajona  

    Jersikas pagasta audēja 

    Līga Eiduka 

 

2000.gads 
Iesniegti 2 pieteikumi 

Balvu saņēma    Aizkraukles rajona 

    vīru koris “Staburags” (diriģente Māra Bataraga) 

“Par latviešu kora mākslas un kora dziedāšanas tradīciju 

kopšanu un popularizēšanu” 

 

2001.gads 
Iesniegti 5 pieteikumi 

Balvu saņēma    Jēkabpils rajona 

Dignājas pamatskolas skolotāja 

    Ilga Vēvere 

“Par izcilu darbu Daugavas ielejas kultūras mantojuma 

vākšanā, pētīšanā un popularizēšanā” 

 

2002.gads 
Iesniegti 4 pieteikumi 

Balvu saņēma    Ogres rajona 

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 

    novada muzeja vadītāja  

    Ruta Andersone 

    “Par Daugavas ielejas, Ķeguma pilsētas ar lauku  

teritoriju kultūras vērtību, pagātnes mantojuma  

saglabāšanu un popularizēšanu” 

 

2003.gads 
Iesniegti 2 pieteikumi 

Balvu saņēma    Aizkraukles rajona 

Staburaga pagasta bibliotēka (vadītāja Iveta Ločmele) 

    “Par Daugavas ielejai raksturīgo kultūras vērtību  

saglabāšanu, atjaunošanu un popularizēšanu” 

 

2004.gads 
Iesniegti 2 pieteikumi 

Balvu saņēma    Daugavpils rajona 

    Naujenes novadpētniecības muzeja direktore 

    Svetlana Gavrilova 

„Par ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma kopšanā 

saglabāšanā, popularizēšanā, vides izglītības 

organizēšanā, kas veicinājis Daugavas ielejas ainavas 

saglabāšanu un tūrisma attīstību dabas parkā „Daugavas 

loki”  



2005.gads 
Iesniegti 5 pieteikumi 

Balvu saņēma  Sēlpils 1.bibliotēkas vadītāja, novadpētniece Maija 

Čakstiņa 

 „Par kultūras vēsturiskā mantojuma saglabāšanu un 

popularizēšanu”   

  

2006.gads 
Iesniegts 1 pieteikums 

Balvu saņēma    Biedrības Eiroreģions „Ezeru zeme” biroja vadītāja” 

    Ilze Stabulniece 

„Par Daugavas ielejai raksturīgo kultūras vērtību, 

kultūras mantojuma un amatniecības saglabāšanu un 

popularizēšanu”   

 

2007.gads 
Iesniegti 2 pieteikumi 

Balvu saņēma    Ābeļu pagasta muzeja vadītājs Arnolds Jankovskis 

„Par sasniegumiem J.Akurātera dzimtas koka izpētē un 

Daugavas upes vēsturisko vietu izpētē un materiālu 

apkopošanā”   

 

2008.gads 
Iesniegti 2 pieteikumi 

Balvu saņēma    Arhioloģe, grāmatas „Senā Jersika” autore Antonija  

    Vilcāne 

„Par ieguldījumu Jersikas – senās latgaļu valsts izpētē” 

   

2009.gads 
Iesniegti 2 pieteikumi 

Balvu saņēma    Dabas parka „Daugavas loki” direktors Jānis Silovs 

„Par nozīmīgu ieguldījumu dabas parka „Daugavas 

loki” un kultūras mantojuma sakopšanā, labiekārtošanā 

un labvēlīgas vides veidošanā tūrisma attīstībai” 

  

2010.gads 
Iesniegti 6 pieteikumi 

Balvu saņēma  Rakstnieki un sabiedriski darbinieki Māra Kaijaka 

(Svīre) un Vladimirs Kaijaks 

 „Par Daugavas ielejas kultūras un dabas mantojuma 

saglabāšanu un popularizēšanu” 

 

2011.gads 
Iesniegti 2 pieteikumi 

Balvu saņēma  Rakstnieks, publicists, dzejnieks un gleznotājs Jāzeps 

Osmanis 

 „Par Daugavas ielejas raksturīgo vērtību saglabāšanu un 

popularizēšanu” 

 



2012.gads 
Iesniegti 3 pieteikumi 

Balvu saņēma      Daugmales pamatskolas skolotāja,  

Daugmales pamatskolas muzeja vadītāja, 

Mazpulka „Dzirkstelīte” vadītāja 

Zinaīda Matisone  

“Par ilggadēju Daugavas ielejā esošu kultūrvēsturisku 

vietu sakopšanu un popularizēšanu, veicinot bērnu un 

jauniešu izglītošanu, iesaistot mazpulka “Dzirkstelīte” 

dalībniekus” 

 

2013.gads 
Iesniegti 1 pieteikums 

Balvu saņēma      Daugavpils novada pašvaldības 

Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja, 

Dabas parka „Daugavas loki” popularizētāja 

Ināra Miglāne  

“Par Daugavas ielejai raksturīgā kultūras un vēsturiskā 

mantojuma saglabāšanu, tūrisma infrastruktūras 

izveidošanu, kopšanu, atjaunošanu un dabas parka 

“Daugavas loki” popularizēšanu” 

 

2014.gads 
Iesniegti 1 pieteikums 

Balvu saņēma      Jēkabpils vēstures muzeja kolektīvs 

“Par ieguldījumu Daugavas un tās krastos esošās 

pilsētas – Jēkabpils – kultūrvēsturiskā mantojuma izpētē 

un saglabāšanā”  

 

2015.gads 
Iesniegti 1 pieteikums 

Balvu saņēma      Tautas Lietišķās Mākslas audēju studijas “Ķekava”  

    dalībniece, jaunradītā Ķekavas novada tautas tērpa  

    autore Ligija Siliņa 

“Par Daugavas ielejai raksturīgā kultūras un vēsturiskā 

mantojuma saglabāšanu un attīstīšanu”  

 

2016.gads 
Iesniegti 1 pieteikums 

Balvu saņēma      Jersikas pamatskolas skolotāja, sabiedrisko darbiniece, 

    novadpētniecības darba organizatore Maija Nārune 

“Par ieguldījumu sabiedrībai  Daugavas ielejas vides 

sakopšanā, kultūras vērtību  un vēsturiskā mantojuma 

saglabāšanu un popularizēšanā”  

 


