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У артыкуле апісваецца беларуская мен-

шасць у Латвіі. Робіцца выснова пра 

адметнасці культуры, рэлігіі, мовы, якія 

адрозніваюць беларусаў ад іншых этніч-

ных груп. Колькасна беларуская нацмен-

шасць адна з буйнейшых у Латвіі. Дзеля 

захавання самабытнасці і развіцця куль-

турных традыцый у краіне ствараюцца 

розныя арганізацыі і культурныя цэнтры 

(асабліва ў Латгаліі). Даўгаўпілскі Цэнтр 

беларускай культуры вядзе актыўную 

дзейнасць, арганізуючы канцэрты і фе-

стывалі, сустрэчы з пісьменнікамі і 

паэтамі, праводзячы выставы, і такім чы-

нам спрыяе захаванню беларускай куль-

туры, мовы, традыцый у Латвіі. 

Ключавыя словы: Цэнтр беларускай 

культуры, Даўгаўпілс, беларусы ў Латвіі. 

The conclusions of the research are as fol-

lows: minority ethnic group differs from the 

main ethnos with its culture, religion and lan-

guage, and the number of  its representatives 

is smaller than that of the main ethnos. In 

numbers the Belarusian minority group is one 

of the biggest ethnic groups in Latvia, it de-

velops its culture, preserves its language and 

traditions through cultural associations and 

culture centres in the territory of  Latvia, es-

pecially in the region of Latgale. Daugavpils 

Belarusian Culture Centre carries out a tre-

mendous job by living outside their ethnic 

homeland, organizing concerts and festivals, 

having meetings with writers and poets, or-

ganizing exhibitions, in this way preserving 

Belarusian culture, language, traditions and 

their folklore in Latvia. 

Keywords: Belarusian Cultural Center, 

Daugavpils, Belarusians in Latvia. 
 

Mūsu valstij, Latvijas Republikai sava ģeogrāfiskā stāvokļa un vēsturiskās 

attīstības dēļ ir paveicies gūt unikālu kultūru mantojumu daudzveidīgu kultūr-

nacionālo minoritāšu dēļ. Lielajās pilsētās ir kultūras biedrības, kuru dalībnieki 

mēģina saglabāt savu etnisko piederību. 

Baltkrievi Latvijā aizņem vienu no vadošākajām vietām Latgales novadu 

daudzkultūru telpas attīstības un tapšanas procesos. 

Latvijas daudzkultūru komunikācijas telpa atrodas radošu personību rokās, 

kuri rūpīgi, ar mīlestību un profesionalitāti stiprina saknes ar etnisku baltkrievu 

dzimteni Baltkrieviju. Apvienojot cilvēkus kultūrizglītības biedrībās, organizējot 

lielu izglītošanas darbu, veidojot kultūras centrus, tādas radošās personības uzņe-

mas milzīgu atbildību Latvijas valsts un tās iedzīvotāju, mazākumtautību 

pārstāvju priekšā. 

Tādā veida darbība spēlē galveno lomu sabiedrības integrācijas procesā. 

Kultūrizglītības darbība sekmē Latvijas baltkrievu etniskās identitātes sagla-

bāšanu, bagātina katra cilvēka iekšējo garīgo pasauli, kā arī stiprina starpkultūru 

sakarus starp Latviju un Baltkrieviju. 



Starpkultūru sakaru stiprināšana un sakārtošana starp Latviju un Baltkrieviju 

kļūst par labu tradīciju un sekmē kultūras centru, kultūrizglītības biedrību radošā 

potenciāla attīstību.   

Darba mērķis ir izpētīt un analizēt Daugavpils Baltkrievu kultūras centra dar-

bības aspektus baltkrievu identitātes saglabāšanā. 

Daugavpils Baltkrievu kultūras centrs uzsāka savu darbību 1999. gadā. Tā 

gada 25. martā tika pieņemts nolikums par jaunu pašvaldības budžeta iestādes 

izveidi. 1999. gada aprīlī tika saņemti nodokļu maksātāja dokumenti, bet 1999. 

gada jūlijā, Baltkrievijas Republikas Neatkarības dienā notika svinīga ofisa at-

vēršanas svētki pilsētas centrā ar adresi: Daugavpils, Raiņa iela 31. Līdz pat 2010. 

gadam Baltkrievu kultūras centrs (BKC) atradās Daugavpils pilsētas centrā, taču 

2010. krīzes gadā izdevumu optimizācijas nolūkos BKC pārcēlās uz 

Daugavpils Kultūras pils telpām (Smilšu iela 92), kas atrodas attālajā 

mikrorajonā no pilsētas centra. 

Baltkrievu kultūras centra darbību reglamentē “Baltkrievu kultūras centra 

nolikums”. BKC darbības galvenais mērķis ir baltkrievu nacionālās kultūras un 

tradīciju saglabāšana un attīstība”. Par pirmo BKC direktoru kļuva Vasīlijs 

Semjonovs. Atklāšanas svētkos piedalījās toreizējs Baltkrievijas Republikas 

ģenerālkonsulāta konsuls Daugavpilī Vasīlijs Markovičs un Daugavpils pilsētas 

domes priekšsēdētājs Aleksejs Vidavskis. 

Svētku dienā bija atklāta pirmā personāla gleznu izstāde. Gleznu autore ir 

Anastasija Sazankova. Pārsvarā savos darbos A.Sazankova centās atspoguļot 

skaistas Baltkrievijas ainavas, zilus ezerus un krāšņas puķes. Līdz pat mūsdienām 

Baltkrievu kultūras centram ir sadarbība ar baltkrievieti A.Sazankovu. BKC tel-

pās norit ne tikai viņas gleznu izstādes, bet arī grāmatu prezentācijas. 2015. gada 

maijā Baltkrievu kultūras centrā varēja izbaudīt Anastasijas Sazankovas pērlīšu 

pīšanas izstādi. 

Baltkrievu kultūras centru vadīja Aleksandrs Rudzs, Aleksandrs Kohans, 

Boriss Ivanovs. Šobrīd BKC vadītāja ir Žanna Romanovska. Gribas atzīmēt to, ka 

Daugavpils Baltkrievu kultūras centrs ir vienīgais Baltkrievu kultūras centrs ne 

tikai Latgalē, bet arī visā Latvijā. Tā ir unikāla sala, kurā skan baltkrievu runa, kur 

ir izveidoti visi apstākļi baltkrievu radošo talantu attīstībai, savas nacionālās iden-

titātes izpausmēm, dzimtās valodas un tradīciju saglabāšanai, baltkrievu kultūras 

popularizēšanai sabiedrībā. 

Baltkrievu kultūras centra bilancē ir 5 radošie mākslinieciskie kolektīvi. Tie 

ir: baltkrievu tautasdziesmu ansamblis „Kupaļinka”, deju ansamblis „Ļanok”, vo-

kāli instrumentālais ansamblis „Praļeski”, senioru vokālais ansamblis „Spadčina”, 

amatierteātra studija „Pauļinka”. Dalība radošajos kolektīvos dod cilvēkiem 

iespēju atpūsties no darba rutīnas, atcerēties savu dzimto valodu un gūt pieredzi, 

uzstājoties uz Daugavpils pilsētas, Latvijas valsts un ārzemju skatuvēm. 

Baltkrievu tautasdziesmu ansambļa „Kupaļinka” repertuārā skan ne tikai 

baltkrievu tautas, folkloras un ieražu dziesmas, bet arī dziesmas latviešu, krievu 

un pat latgaliešu valodās. Ansamblis izpilda arī autordziesmas, kuru autors ir 



biedrības „Uzdim” loceklis, Baltkrievijas Rakstnieku savienības biedrs, dzejnieks 

Staņislavs Volodjko. Viņš tulko latviešu un latgaliešu dziesmas uz baltkrievu va-

lodu. Ansamblis aktīvi piedalās Daugavpils pilsētas rīkotājos pasākumos, pilsētas 

svētkos. 

Koncertē Daugavpils novada pagastos, starptautiskajos festivālos ne tikai 

Latvijā, bet arī ārzemēs. 2015. gadā ansamblis „Kupaļinka” kopā ar deju kolektīvu 

„Ļanok” piedalījās Starptautiskajā folkloras festivālā „Baltica−2015” atlases 

skatē ieguva II. pakāpi un festivāla noslēguma koncertā Rīgā, rādīja kāzu rituālu 

un dziedāja tematiskās dziesmas. Kolektīvu vada profesionālais mūziķis, peda-

gogs un koncertmeistars Večeslavs Petrovs. 

Deju ansamblis „Ļanok” Daugavpilī darbojas jau kopš 2000. gada, un 2015. 

gadā ar krāšņu jubilejas koncertu atzīmēja savus svētkus. No sākuma ansamblis 

tika dibināts kā baltkrievu bērnu deju ansamblis, kurā piedalījās biedrības „Uz-

dim” bērni, taču bērni izauga un ansamblis beidza pastāvēt. Tajā laikā ansambļa 

vadītāja Vera Kohane piedāvāja vecākajiem biedrības locekļiem izmēģināt sevi 

dejotāju lomā, un pēc neilga laika parādījās deju ansamblis „Ļanok” ar jauniem 

dalībniekiem. Deju ansamblis, tāpat kā ansamblis „Kupaļinka” piedalās dažādos 

koncertos un festivālos. 2015. gadā sekmīgi piedalījās Starptautiskajā baltkrievu 

folkloras festivālā „FEST”, kuru rīko Dagdas baltkrievu biedrība „Verbica”. An-

sambli vada pieredzējusi horeogrāfe, pedagoģe Marina Meduņecka. 

Teātra studija „Pauļinka” 2017. gadā svinēs savu 10. gadu jubileju. Studijas 

repertuārā ir pēc baltkrievu rakstnieku un dramaturgu darbiem iestudētas lugas. 

Teātra studijas „Pauļinka” viens no svarīgākajiem darbiem ir Starptautiskā tautas 

kultūru festivāla „Baltkrievu gadatirgus Daugavpilī” iestudējums gala kon-

certā. 2015. gadā notika V Starptautiskais festivāls, kurā parādīja bērnu kris-

tības. Iepriekšējos gados festivālā rādīja ģimenes cikla svētkus: saderināšanos, 

kāzas. 2016. gadā festivāla tēma ir saistīta ar tradicionālajiem ražas svētkiem. 

Viena no galvenajiem baltkrievu ražām ir „buļba” (tulk. „kartupeļi”), tāpēc lielāko 

akcentu iestudējumā „Pauļinka” liks tieši uz kartupeļiem un ražu. Amatierteātra 

studija piedalās daudzos teātra un folkloras festivālos. 

„Vokāli instrumentālo ansambli „Praļeski” dibināja 2014. gadā. Ansamblī 

piedalās sešas jaunas sievietes, kuras dzied vijoles un akordeona pavadījumā un a 

capello. Divu gadu garumā „Praļeski” piedalījās dažādos konkursos un fes-

tivālos”. 2015. gadā rudenī piedalījās Starptautiskajā festivālā „Pierobežas dzies-

mas” Viļņā, kur izcīnīja 3.vietu. Ansambļa repertuārā ir baltkrievu, krievu, lat-

viešu un latgaliešu folkloras, tautas un autordziesmas. „Praļeski” vadītāja, pe-

dagoģe Anastasija Mališeva, paaugstināja savu kvalifikāciju profesionālajos kur-

sos Rīgā un Minskā. 

Arī senioru vokālais ansamblis „Spadčina” ir ansamblis ar savu vēsturi un 

tradīcijām. Ansambļa sastāvs mainījās, un šobrīd kolektīvā darbojas desmit 

vecāko gadu dziedātāji. Tas ir viņu hobijs, kas pārvērtās par īsto mākslu. Ansamb-

lis piedalās konkursos un festivālos, koncertos un svinīgos pasākumos. Ansambļa 

repertuārā ir dažādu valstu un kultūru dziesmas: baltkrievu, krievu, ukraiņu, poļu, 



latviešu, latgaliešu. Izpildot dziesmas dažādās valodās, kolektīvs atspoguļo 

Daugavpils daudznacionālās pilsētas statusu. Kolektīva vadītāja ir pedagoģe Jana 

Juzefoviča. 

Nav nekāds noslēpums, ka katra tautība cenšas saglabāt savu valodu dažādās 

nozarēs. Literatūra ir viens no galvenajiem baltkrievu valodas saglabāšanas ob-

jektiem. Caur literatūru var iemācīties un atcerēties savu valodu, uzzināt jaunu 

informāciju par literāriem autoriem, rakstniekiem un dzejniekiem. Dažādu nozaru 

literatūra dod iespēju iedziļināties valsts vēsturē un kultūrā, tradīcijās un tūrisma 

objektos. 

Baltkrievu kultūras centrā ir sava baltkrievu tautas bibliotēka. Uzreiz var ras-

ties jautājums, kāpēc bibliotēka ir saistīta ar tautu. Šīs bibliotēkas fondu veidoja 

paši cilvēki. Grāmatas tika atvestas no dzimtās Baltkrievijas, tās dāvināja, atnesa 

nepazīstamie cilvēki. Tautas bibliotēka tika veidota pēc bibliotēkas sastādīšanas 

metodēm, grāmatas ir sadalītas pēc nozarēm: uzziņu literatūra, metodiskā lite-

ratūra, novadpētniecība, proza, dzeja, bērnu pasakas un dzeja, tūrisms. Grāmatu 

sistematizēšana aizņēma daudz laika, un to palīdzēja izveidot profesionālais bib-

liotekārs, Daugavpils baltkrievu kultūrizglītības biedrības „Uzdim” locekle. 

Šobrīd bibliotēkā ir vairāk nekā 700 grāmatu, to starp baltkrievu rakstnieku un 

dzejnieku darbi, Daugavpils pazīstamu rakstnieku grāmatas. Grāmatas ir balt-

krievu valodā, kā arī ir latviešu grāmatas par Baltkrieviju, kurām ir pievienota 

latviešu-krievu vārdnīca. 

Jau divus gadus Starptautiskā festivāla „Baltkrievu gadatirgus Daugavpilī” 

ietvaros notiek Labdarības grāmatu akcija, kurā ikviens interesents var piedalīties. 

Pirms lielā festivāla koncerta apmeklētāji var atnest savu grāmatu baltkrievu va-

lodā vai arī baltkrievu rakstnieka/dzejnieka grāmatu un pretī saņemt „Гузік шча-

сця” („laimes poga”) īpašais festivāla simbols - dāvana. Piektā pēc kārtas festivāla 

laikā tika saņemtas sešdesmit grāmatas. Tas ir vairāk nekā iepriekšējos gados. 

Baltkrievu kultūras centra vadība cer, ka nākamajos gados atnesto grāmatu skaits 

palielināsies un ieinteresētu cilvēku skaits būs lielāks. 

Iepazīšanās ar citu tautu kultūru ir jāsāk pirmsskolas vecumā. Tieši tāpēc 

Baltkrievu kultūras centrs jau vairākus gadus īsteno izglītojošās spēles nodarbības 

programmu Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs „Mūsu kaimiņi − balt-

krievi”. Šīs nodarbības mērķis ir iepazīstināt mazos Daugavpils iedzīvotājus ar 

kaimiņvalsts kultūru, valodu, tērpiem, tradīcijām. Centra darbinieki ierodas 

bērnudārzā baltkrievu stilizētajos dažādos tautas tērpos. Bērni ar aizrautību ap-

lūko tērpus, klausās par tautas tērpu vēsturi un tradīcijām, no kādiem materiāliem 

tie ir veidoti un kādos apstākļos tiek ģērbti dažādu krāsu tērpi. Nodarbības tur-

pinājumā skan baltkrievu tautasdziesma, un audzēkņi mēģina atminēt, par ko tiek 

dziedāts dziesmā. Ar baltkrievu valodu pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi 

iepazīstinās, klausoties pasaku baltkrievu valodā. Viņi bez lielām pūlēm pārstāsta 

pasaku, jo daudzi vārdi ir līdzīgi krievu valodā. Vismīļākā bērnu nodarbe ir mīklu 

minēšana, par pareizajām atbildēm pienākas maza dāvaniņa „цукерка” (tulk. 

„konfekte”). Nodarbības laikā bērni iemācās pirmās nepieciešamības baltkrievu 



vārdus. Daudzi bērni jau zina daudzus baltkrievu vārdus, jo viņu vecvecāki dzīvo 

Baltkrievijā. Nodarbības ilgums ir četrdesmit minūtes un tā notiek pedagogu un 

profesionālu mūziķu vadībā. Pirmskolas izglītības iestāžu pedagoģi vienmēr pa-

teicas par interesantu un aizraujošu nodarbību, kurā bērni var paklausīties balt-

krievu skanīgu valodu, izdejot baltkrievu rotaļas, minēt mīklas un uzzināt par balt-

krievu vēsturi un tradīcijām.  

Izglītojošā spēles nodarbība – ekskursija „Baltkrievu nams” notiek Balt-

krievu kultūras centra telpās (Smilšu iela 92, Kultūras pils), pēc iepriekšējā pier-

aksta. Nodarbības laikā skolēni iepazīstinās ar centra darbību. Pirmais, ko ierauga 

skolēni ir fotoizstāde, kurā tiek atspoguļota centra darbība iepriekšējā gadā. Fo-

toizstāde ir sadalīta trijās daļās: pirmajā var apskatīt visu pasākumu, izstāžu, ra-

došu vakaru fotogrāfijas, kuras notiek Baltkrievu kultūras centra telpās. Otrajā 

blokā ir attēlotas kultūras centra radošu kolektīvu izbraucieni uz festivāliem un 

koncertiem Daugavpilī, Latvijā un ārzemēs. Un trešajā blokā ir atspoguļoti lielāki 

BKC pasākumi. Šobrīd fotoizstādē ir attēloti divi nozīmīgi koncerti: Jubilejas 

riņķa deja, kurā atzīmēja deju ansambļa „Ļanok” 15 gadu jubileju un akordeonistu 

ansambļa „Kvitņejuči maj” 10 gadu jubileju; otrais svarīgais 2015. gada 

pasākums bija V Starptautiskais tautas kultūru festivāls „Baltkrievu gadatirgus 

Daugavpilī”. Ekskursijas turpinājumā skolēniem rāda baltkrievu tautas bibliotēku 

un grāmatu fondu, pateicības rakstus un goda grāmatas, leļļu izstādi, kur katrai 

lellei ir sava vēsture. BKC otrajā telpā jeb zālē atrodas ekspozīcija „Baltkrievu 

namiņš”. Ekspozīcija ir baltkrievu īstas mājas atspoguļojums, ar visiem atri-

būtiem, krāsni, darbarīkiem. Visi eksponāti ir darbībā un tos var izmēģināt. Eks-

pozīcijas priekšā visus ciemiņus sagaida nama saimnieki Oļesj un Oļesja, kuriem 

mugurā ir baltkrievu tautas tērpi. Ar skolēniem tiek izspēlēta rotaļa „Spilventiņš”, 

ja ekskursija ir ieplānota iepriekš, tad notiek tematiskā nodarbība. Nodarbībā tiek 

runāts par baltkrievu ieražu svētkiem un notiek „vicinankas” meistarklases. 

Baltkrievu minoritāte skaitliski ir viena no lielākajām etniskajām grupām 

Latvijā, kura attīsta savu kultūru un saglabā savu valodu un tradīcijas veidojot 

kultūrizglītības biedrības un kultūras centrus Latvijas teritorijā, īpaši Latgales 

reģionā. Rīgā dzīvojošiem baltkrieviem ir unikāla iespēja vest savus bērnus un 

mazbērnus uz Rīgas Jankas Kupalas baltkrievu pamatskolu, bet Daugavpils 

dzīvojošie baltkrievi kopā ar saviem bērniem apmeklē baltkrievu svētdienas sko-

las „Vjasjolka” nodarbības. 

Daugavpils otrā lielākā Latvijas pilsēta multinacionālo kultūru sirdī. Tajā sa-

tiekas daudzu etnisko minoritāšu pārstāvji, kuri saglabājot savu identitāti, veido 

kultūras centrus un biedrības. Visi kultūras centri un etniskās kultūras biedrības 

draudzējas savā starpā un aktīvi iesaistās visos rīkotājos pasākumos. 

 Daugavpils Baltkrievu kultūras centrs (BKC) darbojas Daugavpilī kopš 

1999. gada un ir vienīgas kultūras centrs ne tikai Latgalē, bet arī visā Latvijā. BKC 

darbojas uz nolikuma pamatā, kurā ir teikts, ka viens no galvenajiem darbības 

pamatvirzieniem ir baltkrievu nacionālās kultūras tradīciju, folkloras un valodas 

saglabāšana Latvijā. Visus uzdevumus un pamatvirzienus BKC pilda organizējot 



krāšņu koncertus un festivālus, veidojot sadarbības kontaktus ar citām baltkrievu 

organizācijām Latvijā un ārpus tās. 
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